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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG i fråga om kapitalkrav för handelslager och 
omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik
(KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0362),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 47.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0096/2009),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artiklarna 294.3 och 53 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken av den 12 november 20091,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för rättsliga frågor 
(A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen och de nationella 
parlamenten parlamentets ståndpunkt.

                                               
1 EUT C 291, 1.12.2009, s. 1.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Överdrivet och oförsiktigt risktagande 
inom banksektorn har lett till fallissemang i 
enskilda finansiella institut och till problem 
som påverkar hela det finansiella systemet 
i medlemsstaterna och även globalt.
Orsakerna till detta risktagande är många 
och komplexa, men det råder enighet bland 
tillsynsmyndigheter och reglerande organ, 
däribland G20-gruppen och Europeiska 
banktillsynskommittén (CEBS) att 
olämpliga ersättningsstrukturer i vissa 
finansiella institut har varit en bidragande 
faktor. En ersättningspolitik som ger 
incitament till att risker som går utöver den 
allmänna risknivå som institutet tolererar 
kan underminera en sund och effektiv 
riskhantering och ytterligare förvärra en 
överdriven tendens till risktagande.

(1) Överdrivet och oförsiktigt risktagande 
inom banksektorn har lett till fallissemang i 
enskilda finansiella institut och till problem 
som påverkar hela det finansiella systemet 
i medlemsstaterna och även globalt. 
Orsakerna till detta risktagande är många 
och komplexa, men det råder enighet bland 
tillsynsmyndigheter och reglerande organ, 
däribland G20-gruppen och 
Europeiska banktillsynskommittén (CEBS) 
att olämpliga ersättningsstrukturer i vissa 
finansiella institut har varit en bidragande 
faktor. En ersättningspolitik som ger 
incitament till att risker som går utöver den 
allmänna risknivå som institutet tolererar 
kan underminera en sund och effektiv 
riskhantering och ytterligare förvärra en 
överdriven tendens till risktagande. De 
internationellt överenskomna och 
godkända principer som fastställts av 
rådet för finansiell stabilitet (Financial 
Stability Board) för sund 
ersättningspraxis är därför särskilt 
viktiga.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Överdrivet och oförsiktigt risktagande 
kan underminera de finansiella institutens 
finansiella sundhet och banksystemets 
stabilitet, och det är därför viktigt att den 
nya skyldigheten i fråga om 

(4) Överdrivet och oförsiktigt risktagande 
kan underminera de finansiella institutens 
finansiella sundhet och banksystemets 
stabilitet, och det är därför viktigt att den 
nya skyldigheten i fråga om 
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ersättningspolitik och -praxis genomförs 
konsekvent. Det är därför lämpligt att 
närmare ange centrala principer för sund 
ersättning som säkerställer att 
ersättningsstrukturen inte främjar 
överdrivet risktagande från enskilda 
personers sida och att den står i samklang 
med varje instituts riskbenägenhet, 
värderingar och långsiktiga intressen. För 
att säkerställa att utformningen av 
ersättningspolitiken är integrerad med det 
finansiella institutets riskhantering bör 
ledningsorganet (som utövar 
tillsynsfunktionen) i varje kreditinstitut 
eller värdepappersföretag upprätta 
allmänna principer för tillämpningen, och 
denna policy bör bli föremål för oberoende 
intern översyn minst en gång per år.

ersättningspolitik och -praxis genomförs 
konsekvent. Det är därför lämpligt att 
närmare ange centrala principer för sund 
ersättning som säkerställer att 
ersättningsstrukturen inte främjar 
överdrivet risktagande från enskilda 
personers sida eller ”moralisk risk” och att 
den står i samklang med varje instituts 
riskbenägenhet, värderingar och 
långsiktiga intressen. För att säkerställa att 
utformningen av ersättningspolitiken är 
integrerad med det finansiella institutets 
riskhantering bör ledningsorganet (som 
utövar tillsynsfunktionen) i varje 
kreditinstitut eller värdepappersföretag 
upprätta allmänna principer för 
tillämpningen, och denna policy bör bli 
föremål för oberoende intern översyn minst 
en gång per år.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I detta direktiv fastställs 
grundläggande minimiregler för 
ersättningspolitik.  Dessa principer bör 
tillämpas på ett sätt som står i proportion 
till verksamhetens art, omfattning, 
komplexitet och risknivå och det berörda 
kreditinstitutets eller 
värdepappersföretagets storlek och 
interna struktur.  Detta direktiv bör inte 
hindra medlemsstaterna från att anta 
striktare eller ytterligare krav eller vidta 
strängare nationella åtgärder i samband 
med finansiellt stöd till vissa banker.  

Or. en
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Motivering

För att beakta eventuella hinder för små företag finns det i kommissionens förslag ett 
proportionalitetstest för ersättningsåtgärder. Detta bör dock ses över så att det inte skapas 
ojämlika konkurrensvillkor som skulle kunna utnyttjas för regelarbitrage. Det är viktigt att 
lagstiftningen inte förhindrar medlemsstaternas innovationer för att reglera ersättningspolitik 
och därför bör det klargöras att dessa får gå längre än dessa minimikrav.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Kommissionen bör senast i 
december 2012 se över principerna för 
ersättningspolitiken och därvid särskilt ta 
hänsyn till behovet att täppa till alla 
kryphål samt principernas effektivitet, 
genomförande och tillämpning, med 
beaktande av den internationella 
utvecklingen.

Or. en

Motivering

Debatten om lämplig ersättningspolitik utvecklas snabbt och därför är det lämpligt med en 
översyn inom en kort tid så att nödvändiga justeringar kan övervägas innan det är för sent.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att bestämmelserna ska bli snabbt 
och effektivt genomförda bör de behöriga 
myndigheterna även ha befogenhet att 
föreskriva såväl ekonomiska eller icke-
ekonomiska åtgärder som sanktioner vid 
bristande uppfyllelse av krav enligt 
direktiv 2006/48/EG, däribland även kravet 
att ha en ersättningspolitik som är förenlig 
med sund och effektiv riskhantering.

(8) För att bestämmelserna ska bli snabbt 
och effektivt genomförda bör de behöriga 
myndigheterna även ha befogenhet att 
föreskriva såväl ekonomiska eller icke-
ekonomiska åtgärder som sanktioner vid 
bristande uppfyllelse av krav enligt 
direktiv 2006/48/EG, däribland även kravet 
att ha en ersättningspolitik som är förenlig 
med sund och effektiv riskhantering. 
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Åtgärderna och sanktionerna bör vara 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande.

Åtgärderna och sanktionerna bör vara 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande. För att säkerställa 
samstämdhet och lika villkor bör 
kommissionen se över genomförandet av 
denna bestämmelse vad avser åtgärdernas 
och sanktionernas samstämdhet i unionen 
och vid behov lägga fram förslag. 

Or. en

Motivering

Om väldigt olika sanktioner tillämpades skulle detta underminera principen om lika villkor 
och leda till regelarbitrage. Kommissionen bör därför åläggas att se över de åtgärder och 
sanktioner som medlemsstaterna tillämpar.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) För att ytterligare öka transparensen 
vad avser kreditinstituts och 
värdepappersföretags ersättningspolitik 
bör medlemsstaternas behöriga 
myndigheter samla in information om 
ersättningar för att kunna göra 
jämförelser mellan instituten på grundval 
av de kategorier av kvantitativ 
information som dessa institut är ålagda 
att offentliggöra enligt detta direktiv. De 
behöriga myndigheterna bör förse 
Europeiska bankmyndigheten (EBA) med 
sådan information så att EBA kan göra 
en liknande riktmärkning på EU-nivå. 

Or. en

Motivering

För att kunna förstå mönster och trender i ersättningspolitiken bör nationella 
tillsynsmyndigheter använda den information som de samlar in om ersättningspolitik och 
ersättningsbetalningar för att kunna göra jämförelser mellan instituten på nationell nivå, och 
sedan lämna vidare till Europeiska bankmyndigheten så att denna kan göra en EU-
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omfattande riktmärkning.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att främja konsekvens i 
bedömningen av ersättningspolitik och -
praxis bör Europeiska 
banktillsynskommittén (CEBS) se till att 
det finns riktlinjer för sund 
ersättningspolitik inom banksektorn.
CEBS bör bistå vid utarbetandet av sådana 
riktlinjer i den utsträckning som de också 
ska tillämpas på personer som medverkar 
vid tillhandahållande av 
investeringstjänster och i kreditinstituts och 
värdepappersföretags 
investeringsverksamhet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella instrument.

(10) För att främja konsekvens i 
bedömningen av ersättningspolitik och -
praxis bör EBA utarbeta tekniska 
standarder för att underlätta 
informationsinsamling och ett enhetligt 
genomförande av ersättningsprinciperna
inom banksektorn. Kommissionen bör ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt för att 
fastställa dessa standarder. Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten
bör bistå vid utarbetandet av sådana 
tekniska standarder i den utsträckning som 
de också ska tillämpas på personer som 
medverkar vid tillhandahållande av 
investeringstjänster och i kreditinstituts och 
värdepappersföretags 
investeringsverksamhet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella instrument.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Eftersom otillfredsställande utformade 
modeller för ersättningspolitik och -praxis i 
oacceptabel utsträckning kan öka nivån på 
de risker som kreditinstitut och 

(11) Eftersom otillfredsställande utformade 
modeller för ersättningspolitik och -praxis i 
oacceptabel utsträckning kan öka nivån på 
de risker som kreditinstitut och 



PR\807519SV.doc 11/57 PE439.301v03-00

SV

värdepappersföretag är exponerade för, är 
det lämpligt att de behöriga 
myndigheterna, om problem avseende 
ersättningspolitiken identifieras vid tillsyn 
inom andra pelaren, ålägger berörda 
företag att genomföra kvalitativa eller 
kvantitativa åtgärder för att hantera dessa.
De kvalitativa åtgärder som de behöriga 
myndigheterna kan föreskriva omfattar 
krav på kreditinstitut och 
värdepappersföretag att minska de 
inneboende riskerna i sina verksamheter, 
produkter eller system, däribland 
ersättningspolitiken, i den utsträckning som 
dessa är oförenliga med en sund 
riskhantering. Kvantitativa åtgärder 
omfattar krav på ytterligare avsättningar av 
kapital.

värdepappersföretag är exponerade för, bör 
snabba motåtgärder och vid behov 
lämpliga korrigerande åtgärder vidtas. 
Följaktligen är det lämpligt att se till att de 
behöriga myndigheterna har befogenheter 
att, om problem avseende 
ersättningspolitiken identifieras vid tillsyn 
inom andra pelaren, ålägga berörda företag 
att genomföra kvalitativa eller kvantitativa 
åtgärder för att hantera dessa. De 
kvalitativa åtgärder som de behöriga 
myndigheterna kan föreskriva omfattar 
krav på kreditinstitut och 
värdepappersföretag att minska de 
inneboende riskerna i sina verksamheter, 
produkter eller system, däribland 
ersättningspolitiken, i den utsträckning som 
dessa är oförenliga med en sund 
riskhantering. Kvantitativa åtgärder 
omfattar krav på ytterligare avsättningar av 
kapital.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kreditinstitut och värdepappersföretag 
bör, för att säkerställa att deras 
ersättningsstrukturer och de risker de är 
förenade med i tillfredsställande grad kan 
överblickas av marknaden, offentliggöra 
uppgifter om sin ersättningspolitik och 
-praxis för medarbetare som under sitt 
tjänsteutövande väsentligt kan påverka 
institutets riskprofil. Denna skyldighet bör 
dock inte påverka tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter.

(12) En förutsättning för en sund 
ersättningspolitik är goda styrelseformer, 
transparens och offentliggörande.
Kreditinstitut och värdepappersföretag bör, 
för att säkerställa att deras 
ersättningsstrukturer och de risker de är 
förenade med i tillfredsställande grad kan 
överblickas av marknaden, offentliggöra 
uppgifter om sin ersättningspolitik och -
praxis för medarbetare som under sitt 
tjänsteutövande väsentligt kan påverka 
institutets riskprofil. Denna skyldighet bör 
dock inte påverka tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
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om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att främja konvergens i 
tillsynspraxis när det gäller den noggranna 
förhandsgranskningen av extremt
komplexa omvärdepapperiseringar bör 
CEBS utarbeta riktlinjer som bör 
innehålla en definition av eller kriterier 
för de slag av omvärdepapperiseringar som 
bör betraktas som ”extremt komplexa” i 
detta sammanhang. Definitionen eller 
kriterierna bör anpassas till utvecklingen av 
praxis på marknaden.

(16) För att främja konvergens i 
tillsynspraxis när det gäller den noggranna 
förhandsgranskningen av extremt 
komplexa omvärdepapperiseringar bör 
kommissionen ha befogenheter att i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta 
delegerade akter för att definiera eller 
fastställa kriterier för de slag av 
omvärdepapperiseringar som bör betraktas 
som ”extremt komplexa” i detta 
sammanhang och anpassa definitionen 
eller kriterierna till utvecklingen av praxis 
på marknaden.

Or. en

Motivering

Bristen på noggranna förhandsgranskningar från bankernas sida ledde till stora 
riskexponeringar som det inte fanns en tillräcklig förståelse för och som därmed spelade en 
nyckelroll i krisen. Det finns därför starka skäl för att kräva att noggranna 
förhandsgranskningar ska kunna visas upp för tillsynsmyndigheterna. Det är dock avgörande 
att det finns en klar och vattentät definition av sådana omvärdepapperiseringar så att 
rättssäkerhet skapas och tillsynsmyndigheterna inte överhopas med arbete på grund av en 
alltför vid tillämpning av denna bestämmelse. Definitionen bör därför bli föremål för 
godkännande i enlighet med förfarandet för delegerade akter.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) I detta direktiv fastställs begränsade 
undantag för viss korrelationshandel där 
bankerna kan tillåtas av sina 
tillsynsmyndigheter att beräkna ett samlat 
kapitalkrav med beaktande av strikta 
minimikrav.  I sådana fall kan det vara 
lämpligt att sätta ett golv för kapitalkravet. 
Med tanke på att Baselkommittén för 
banktillsyn håller på att genomföra en 
konsekvensanalys för kapitalkraven för 
värdepapperiseringspositioner i 
handelslagret, inbegripet kapitalkraven 
till följd av en särskild behandling för 
korrelationshandel, bör kommissionen 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om alla åtgärder som man kommer 
överens om på internationell nivå, och 
kommissionen bör ges befogenheter att i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta 
delegerade akter för att fastställa ett 
sådant golv.

Or. en

Motivering

Efter det att kommissionens förslag offentliggjorts gick Baselkommittén med på att undanta 
korrelationshandel från den fulla tillämpningen av de nya bestämmelserna. Baselkommittén 
håller på att göra en konsekvensanalys för att avgöra om det behövs ett minimikrav för 
korrelationshandel. Införandet av ett sådant krav bör bli föremål för godkännande från 
parlamentet och rådet genom en delegerad akt.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26b) Åtgärderna i detta direktiv är olika 
steg i reformprocessen till följd av 
finanskrisen. Slutsatserna från G20, FSB 
och Baselkommittén för banktillsyn visar 
att ytterligare reformer kan behövas som 
bidrar till att begränsa ökade 
hävstångseffekter i banksystemet, bland 
annat behovet att skapa kontracykliska 
buffertar, ”dynamiska avsättningar”, 
argumenten bakom beräkningen av 
kapitalkrav i direktiv 2006/48/EG och 
ytterligare åtgärder för riskbaserade krav 
för kreditinstitut. För att säkerställa en 
lämplig demokratisk kontroll över 
processen måste Europaparlamentet och 
rådet involveras i god tid och på ett 
effektivt sätt.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i det andra kapitalkravsdirektivet (direktiv 2009/111/EG) kräver att 
kommissionen rapporterar till parlamentet om dessa större reformfrågor. När kommissionen 
förhandlar på EU:s vägnar i Baselkommittén är det viktigt att detta sker på grundval av ett 
demokratiskt mandat, särskilt inför förhandlingar om grundläggande frågor.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26c) Enligt artikel 152 i 
direktiv 2006/48/EG krävs det att vissa 
kreditinstitut ska kunna redovisa en 
kapitalbas som är minst lika med vissa 
angivna minimibelopp för de tre 
tolvmånadersperioderna mellan den 
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31 december 2006 och den 
31 december 2009. Mot bakgrund av den 
nuvarande situationen inom banksektorn 
och den förlängning av de 
övergångsregler för minimikapital som 
antogs av Baselkommittén för banktillsyn 
är det lämpligt att förlänga detta krav 
under en begränsad tidsperiod fram till 
och med den 31 december 2011.

Or. en

Motivering

Efter det att kommissionens förslag offentliggjordes gick Baselkommittén med på att förlänga 
de nuvarande Basel I-golven så länge ytterligare reformer är under diskussion.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26d) För att inte avskräcka kreditinstitut 
från att övergå till intern 
riskklassificering (internmetoden eller 
IRB) eller internmätningsmetoden (AMA) 
för beräkning av kapitalkraven under 
övergångsperioden på grund av orimliga 
och oproportionerliga kostnader för 
genomförandet kan de kreditinstitut som 
övergår till IRB eller AMA efter den 
31 december 2009 och som därför tidigare 
har beräknat sina kapitalkrav enligt 
mindre avancerade metoder ha rätt att 
använda de mindre avancerade 
metoderna som grundval för beräkningen 
av det golv som övergångsvis ska gälla, 
under förutsättning att 
tillsynsmyndigheterna ger sitt 
godkännande. De behöriga 
myndigheterna bör noga övervaka sina 
marknader och säkerställa lika villkor 
inom alla sina marknader och 
marknadssegment och motverka 
snedvridningar på den inre marknaden.
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Or. en

Motivering

Bestämmelse till följd av att Basel I-golven fortsätter att gälla.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26e) I enlighet med punkt 34 i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning1 bör medlemsstaterna för egen 
del och i gemenskapens intresse upprätta 
egna tabeller som i så hög grad som 
möjligt visar överensstämmelsen mellan 
detta direktiv och införlivandeåtgärderna 
samt offentliggöra dessa tabeller.
________
1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

Or. en

Motivering

Standardbestämmelse avseende tabeller som visar överensstämmelse.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Följande punkt ska införas:
”2a. De behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten ska samla in 
information för att jämföra institut i 
enlighet med de kriterier för 
offentliggörande som fastställts i 
punkt 15 ea i del 2 i bilaga XII. Den 
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behöriga myndigheten ska förse 
Europeiska bankmyndigheten (EBA) med 
sådan information.”

Or. en

Motivering

För att kunna förstå mönster och trender i ersättningspolitiken bör nationella 
tillsynsmyndigheter använda den information som de samlar in om ersättningspolitik och 
ersättningsbetalningar för att kunna göra jämförelser mellan instituten på nationell nivå, och 
sedan lämna vidare till Europeiska bankmyndigheten så att denna kan göra en 
EU-omfattande riktmärkning.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Europeiska banktillsynskommittén 
(CEBS) ska se till att det finns riktlinjer 
om sund ersättningspolitik som följer de 
principer som anges i punkt 22 i bilaga V. 
Europeiska värdepappers-
tillsynskommittén (CESR) ska samarbeta 
nära med CEBS för att se till att det finns 
riktlinjer om ersättningspolitik för 
kategorier av medarbetare som medverkar i 
tillhandahållandet av investeringstjänster 
och investeringsverksamhet enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/39/EG av den 
21 april 2004 om marknader för finansiella 
instrument.”

”3. EBA kan utarbeta tekniska standarder 
för att underlätta genomförandet av och 
säkerställa samstämdhet i den 
information som insamlas enligt punkt 2a 
i denna artikel och de principer för 
ersättningspolitik som beskrivs i 
punkterna 22 och 22a i bilaga V.
Kommissionen ska anta dessa tekniska 
standarder genom delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 151, 151a och 
151b. Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten ska samarbeta nära 
med EBA för utarbetandet av tekniska 
standarder om ersättningspolitik för 
kategorier av medarbetare som medverkar i 
tillhandahållandet av investeringstjänster 
och investeringsverksamhet enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/39/EG av den 
21 april 2004 om marknader för finansiella 
instrument.”

Or. en
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Motivering

Eftersom man är beroende av EBA:s erfarenhet när det gäller informationsinsamling och 
genomförande av principerna i medlemsstaterna kan EBA behöva fastställa tekniska 
standarder för att säkerställa enhetlighet och konsekvens. Sådana tekniska standarder måste
bli föremål för godkännande från Europaparlamentet och rådet genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA ska genomföra och offentliggöra 
riktmärkning av ersättningspraxisen på 
EU-nivå på grundval av den information 
som de behöriga myndigheterna 
tillhandahåller enligt punkt 2a i denna 
artikel.

Or. en

Motivering

Krav på riktmärkning.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 122b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska tillämpas på positioner i nya 
omvärdepapperiseringar som emitteras 
efter den 31 december 2010. När det gäller 
positioner i befintliga 
omvärdepapperiseringar ska punkt 1 från 
den 31 december 2014 tillämpas då nya 
underliggande exponeringar efter den 
dagen läggs till omvärdepapperiseringen 
eller ersätter tidigare exponeringar i 

2. Punkt 1 ska inte gälla förrän en 
definition av extremt komplexa 
omvärdepapperiseringar har antagits i 
enlighet med artikel 150.1 ea. Under 
förutsättning att en sådan definition 
antagits ska punkt 1 tillämpas på 
positioner i nya omvärdepapperiseringar 
som emitteras efter den 31 december 2010. 
När det gäller positioner i befintliga 
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denna.” omvärdepapperiseringar, och under 
förutsättning att en definition antagits,
ska punkt 1 från den 31 december 2014 
tillämpas då nya underliggande 
exponeringar efter den dagen läggs till 
omvärdepapperiseringen eller ersätter 
tidigare exponeringar i denna.”

Or. en

Motivering

Bristen på noggranna förhandsgranskningar från bankernas sida ledde till stora 
riskexponeringar som det inte fanns en tillräcklig förståelse för och som därmed spelade en 
nyckelroll i krisen. Det finns därför starka skäl för att kräva att noggranna 
förhandsgranskningar ska kunna visas för tillsynsmyndigheterna. Det är dock avgörande att 
det finns en klar och vattentät definition av sådana omvärdepapperiseringar så att 
rättssäkerhet skapas och tillsynsmyndigheterna inte överhopas med arbete på grund av en 
alltför vid tillämpning av denna bestämmelse. Definitionen bör därför vara föremål för 
godkännande i enlighet med förfarandet för delegerade akter.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10a (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Avdelning VI – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Rubriken på Avdelning VI ska 
ersättas med följande:
”DELEGERADE AKTER OCH 
VERKSTÄLLANDE 
BEFOGENHETER”

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10b (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 150 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) I artikel 150.1 ska inledningen 
ersättas med följande:
”1. Utan att det påverkar tillämpningen, 
vad gäller kapitalbasen, av det förslag 
som kommissionen ska överlämna enligt 
artikel 62, ska de tekniska anpassningar 
[...] antas genom delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 151, 151a och 
151b:”

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10c (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 150 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10c) I artikel 150.2 första stycket ska 
inledningen ersättas med följande:
”Kommissionen får anta följande slag av  
åtgärder:”

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.
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Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10d (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 150 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10d) I artikel 150.2 första stycket ska 
följande led läggas till:
”fa) definition av eller kriterier för de slag 
av omvärdepapperiseringar som ska anses 
vara ”extremt komplexa” enligt 
artikel 122b i detta direktiv."

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10e (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 150 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10e) I artikel 150.2 ska andra stycket 
ersättas med följande:
”Dessa åtgärder [...] ska antas genom 
delegerade akter i enlighet med 
artiklarna 151, 151a och 151b.”

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.
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Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10f (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 151 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10f) Artikel 151.2 ska ersättas med 
följande:
”2. Befogenheterna att anta sådana 
delegerade akter som avses i artikel 150 
ska ges till kommissionen på obestämd 
tid.”

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10g (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 151 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10g) I artikel 151 ska följande punkt 
införas:
”2a. När kommissionen antar en 
delegerad akt ska den vid samma tidpunkt 
underrätta Europaparlamentet och 
rådet.”

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 h (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 151 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10h) I artikel 151 ska följande punkt 
införas:
”2b. Befogenheterna att anta delegerade 
akter ges till kommissionen på de villkor 
som fastställs i artiklarna 151a och 151b.”

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10i (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 151 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10i) Artikel 151.3 ska utgå.

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10j (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 151a (ny) (under avdelning VI)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10j) Följande artikel ska införas efter 
artikel 151:

”Artikel 151a
Återkallande av delegering

1. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 150 kan återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.
2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att avgöra huruvida 
delegeringen av befogenheter ska 
återkallas ska sträva efter att informera 
den andra institutionen och 
kommissionen samt uppge vilka 
delegerade befogenheter som kan 
omfattas av återkallande.
3. Beslutet om återkallande innebär att 
den delegering av befogenheter som anges 
i beslutet upphör att gälla. Det får verkan 
omedelbart eller vid en senare tidpunkt 
som anges i beslutet. Det påverkar inte 
giltigheten hos delegerade akter som 
redan är i kraft. Beslutet ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.”

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10k (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 151b (ny) (under avdelning VI)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10k) Följande artikel ska införas efter 
artikel 151a:
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”Artikel 151b
Invändningar mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet kan göra 
invändningar mot en delegerad akt inom 
fyra månader efter anmälningsdatum. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet gjort invändningar mot den 
delegerade akten innan denna frist löpt 
ut, ska akten träda ikraft den dag som 
anges i denna. Om Europaparlamentet 
eller rådet gör invändningar mot den 
delegerade akten, ska den inte träda i 
kraft.”

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10l (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 152 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10l) I artikel 152 ska följande punkt 
införas:
”5a. Kreditinstitut ska vid beräkningen av 
riskvägda exponeringsbelopp i enlighet 
med artiklarna 84–89 fram till och med 
den 31 december 2011 kunna redovisa en 
kapitalbas som vid varje tillfälle är minst 
lika med det belopp som anges i punkt 5c 
eller i tillämpliga fall punkt 5d.”

Or. en
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Motivering

Efter det att kommissionens förslag offentliggjordes gick Baselkommittén med på att förlänga 
de nuvarande Basel I-golven så länge ytterligare reformer är under diskussion.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10m (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 152 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10m) I artikel 152 ska följande punkt 
införas:
”5b. Kreditinstitut som använder sådana 
internmätningsmetoder som anges i 
artikel 105 vid beräkning av sina 
kapitalkrav för operativ risk ska fram till 
och med den 31 december 2011 kunna 
redovisa en kapitalbas som vid varje 
tillfälle är minst lika med det belopp som 
anges i punkt 5c eller i tillämpliga fall 5d.

Or. en

Motivering

Efter det att kommissionens förslag offentliggjordes gick Baselkommittén med på att förlänga 
de nuvarande Basel I-golven så länge ytterligare reformer är under diskussion.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10n (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 152 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10n) I artikel 152 ska följande punkt 
införas:
”5c. Det belopp som avses i punkterna 5a 
och 5b ska vara 80 % av det totala 
minimibelopp för kapitalbasen som 
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kreditinstituten skulle ha varit skyldiga att 
inneha enligt artikel 4 i direktiv 93/6/EEG 
och direktiv 2000/12/EG så som dessa 
bestämmelser tillämpades före den 
1 januari 2007.”

Or. en

Motivering

Efter det att kommissionens förslag offentliggjordes gick Baselkommittén med på att förlänga 
de nuvarande Basel I-golven så länge ytterligare reformer är under diskussion.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10o (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 152 – punkt 5d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10o) I artikel 152 ska följande punkt 
införas:
”5d. Om de behöriga myndigheterna 
medger det får, när det gäller de 
kreditinstitut som avses i punkt 5e, det 
belopp som avses i punkterna 5a och 5b 
vara 80 % av det totala minimibelopp för 
kapitalbasen som kreditinstituten skulle 
ha varit skyldiga att inneha enligt 
artiklarna 78-83, artikel 103 eller 104 och 
direktiv 2006/49/EG så som dessa 
bestämmelser tillämpades före den 
1 januari 2011.”

Or. en

Motivering

Efter det att kommissionens förslag offentliggjordes gick Baselkommittén med på att förlänga 
de nuvarande Basel I-golven så länge ytterligare reformer är under diskussion.
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Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10p (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 152 – punkt 5e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10p) I artikel 152 ska följande punkt 
införas:
”5e. Ett kreditinstitut får tillämpa 
punkt 5d endast om det började använda 
intern riskklassificering 
(”internmetoden”) eller 
internmätningsmetoden vid beräkningen 
av sina kapitalkrav den 1 januari 2010 
eller efter denna tidpunkt.”

Or. en

Motivering

Efter det att kommissionens förslag offentliggjordes gick Baselkommittén med på att förlänga 
de nuvarande Basel I-golven så länge ytterligare reformer är under diskussion.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10q (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 156 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10q) I artikel 156 ska stycke införas efter 
stycke 3:
Kommissionen ska senast i 
december 2012 se över och rapportera om 
ersättningsbestämmelserna, inbegripet 
bestämmelserna i bilagorna V och XII, 
och därvid ta särskild hänsyn till deras 
effektivitet, genomförande och 
tillämpning, med beaktande av den 
internationella utvecklingen. Genom 
denna översyn ska eventuella luckor till 
följd av proportionalitetsprincipens 
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tillämpning på dessa bestämmelser 
identifieras.  Kommissionen ska 
översända denna rapport till 
Europaparlamentet och rådet tillsammans 
med eventuella förslag.”

Or. en

Motivering

Debatten om lämplig ersättningspolitik utvecklas snabbt och därför är det lämpligt med en 
översyn inom en kort tid så att nödvändiga justeringar kan övervägas innan det är för sent.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10r (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 156 – stycke 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10r) I artikel 156 ska följande stycke 
införas efter stycke 3a:
För att säkerställa samstämdhet och lika 
villkor ska kommissionen se över 
genomförandet av denna bestämmelse vad 
avser åtgärdernas och sanktionernas 
samstämdhet i unionen och vid behov 
lägga fram förslag. 

Or. en

Motivering

Om väldigt olika sanktioner tillämpades skulle detta underminera principen om lika villkor 
och leda till regelarbitrage. Kommissionen bör därför åläggas att se över de åtgärder och 
sanktioner som medlemsstaterna tillämpar.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3a (nytt)
Direktiv 2006/49/EG
Kapitel VIII – avsnitt 2 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Rubriken på avsnitt 2 i kapitel VIII 
ska ersättas av följande:
”Delegerade akter och verkställande 
befogenheter”

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3b (nytt)
Direktiv 2006/49/EG
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Artikel 41 ska ersättas med följande:
”2. Dessa åtgärder som nämns i punkt 1 
[...] ska antas genom delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 42, 42a och 42b.”

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3c (nytt)
Direktiv 2006/49/EG
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Artikel 42.2 ska ersättas med 
följande:
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”2. Befogenheterna att anta sådana 
delegerade akter som avses i artikel 41 ska 
ges till kommissionen på obestämd tid.”

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3d (nytt)
Direktiv 2006/49/EG
Artikel 42 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3d) I artikel 42 ska följande punkt 
införas:
”2a. När kommissionen antar en 
delegerad akt ska den vid samma tidpunkt 
underrätta Europaparlamentet och 
rådet.”

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3e (nytt)
Direktiv 2006/49/EG
Artikel 42 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3e) I artikel 42 ska följande punkt 
införas:
”2b. Befogenheterna att anta delegerade 
akter ges till kommissionen på de villkor 
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som fastställs i artiklarna 42a och 42b.”

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3f (nytt)
Direktiv 2006/49/EG
Artikel 42a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3f) Följande artikel ska införas efter 
artikel 42:

”Artikel 42a
Återkallande av delegering

1. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 41 kan återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.
2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att avgöra huruvida 
delegeringen av befogenheter ska 
återkallas ska sträva efter att informera 
den andra institutionen och 
kommissionen samt uppge vilka 
delegerade befogenheter som kan 
omfattas av återkallande.
3. Beslutet om återkallande innebär att 
den delegering av befogenheter som anges 
i beslutet upphör att gälla. Det får verkan 
omedelbart eller vid en senare tidpunkt 
som anges i beslutet. Det påverkar inte 
giltigheten hos delegerade akter som 
redan är i kraft. Beslutet ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.”

Or. en
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Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3g (nytt)
Direktiv 2006/49/EG
Artikel 42b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3g) Följande artikel ska införas efter
artikel 42a:

”Artikel 42b
Invändningar mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet kan göra 
invändningar mot en delegerad akt inom 
fyra månader efter anmälningsdatum. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet gjort invändningar mot den 
delegerade akten innan denna frist löpt 
ut, ska akten träda ikraft den dag som 
anges i denna. Om Europaparlamentet 
eller rådet gör invändningar mot den 
delegerade akten, ska den inte träda i 
kraft.”

Or. en

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3h (nytt)
Direktiv 2006/49/EG
Artikel 51 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3h) I artikel 51 ska följande punkt läggas 
till:
”Kommissionen ska rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om alla 
åtgärder som överenskommits på 
internationell nivå när det gäller 
metoderna och miniminivåerna för 
kapitalkraven till följd av den särskilda 
behandlingen av korrelationshandel, 
inbegripet fastställandet av ett sådant 
golv. Om det skulle finnas en 
internationell överenskommelse om ett 
sådant golv ska kommissionen anta en 
delegerad akt i enlighet med 
artiklarna 42, 42a och 42b”. 

Or. en

Motivering

Till följd av beslutet om att undanta korrelationshandel från åtgärderna i detta direktiv 
genomför Baselkommittén nu en konsekvensanalys för att avgöra om det behövs ett 
minimikrav för korrelationshandel.  Införandet av ett sådant krav bör bli föremål för 
godkännande från parlamentet och rådet genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. Vid fastställandet och genomförandet 
av sin ersättningspolitik ska 
kreditinstituten, för de 
medarbetarkategorier som i tjänsten utför 
verksamhet som väsentligt berör institutens 
riskprofil, iaktta följande principer på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till deras 
storlek och interna organisation samt deras 
verksamheters art, omfattning och 

22. Vid fastställandet och genomförandet 
av sin ersättningspolitik ska 
kreditinstituten, för de 
medarbetarkategorier, inbegripet högsta 
ledning, som i tjänsten utför verksamhet 
som väsentligt berör institutens riskprofil, 
iaktta följande principer på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till deras storlek och 
interna organisation samt deras 
verksamheters art, omfattning och 



PR\807519SV.doc 35/57 PE439.301v03-00

SV

komplexitetsgrad: komplexitetsgrad:

Or. en

Motivering

Anpassning till FBS-principer som fått stöd av G20.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ersättningspolitiken ska överensstämma 
med kreditinstitutets affärsstrategi, mål, 
värderingar och långsiktiga intressen.

b) Ersättningspolitiken ska överensstämma 
med kreditinstitutets affärsstrategi, mål, 
värderingar och långsiktiga intressen och 
innehålla åtgärder för att undvika 
intressekonflikter.

Or. en

Motivering

Anpassning till FBS-principer som fått stöd av G20.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ledningsorganet (som utövar 
tillsynsfunktionen) i kreditinstitutet ska 
upprätta allmänna principer för 
ersättningspolitiken och ansvara för 
tillämpningen av dessa.

c) Ledningsorganet (som utövar 
tillsynsfunktionen) i kreditinstitutet ska 
anta och regelbundet se över de allmänna 
principerna för ersättningspolitiken och
ansvara för tillämpningen av dessa. 

Or. en
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Motivering

Anpassning till FBS-principer som fått stöd av G20.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Genomförandet av ersättningspolitiken 
ska minst en gång per år bli föremål för en 
oberoende intern granskning på central 
nivå beträffande dess överensstämmelse 
med de riktlinjer och metoder för 
ersättningen som fastställts av 
ledningsorganet (tillsynsfunktionen).

d) Genomförandet av ersättningspolitiken 
ska minst en gång per år bli föremål för en 
oberoende intern granskning på central 
nivå beträffande dess överensstämmelse 
med de riktlinjer och metoder för 
ersättningen som antagits av 
ledningsorganet (tillsynsfunktionen).

Or. en

Motivering

Anpassning till FBS-principer som fått stöd av G20.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Personal som utövar 
kontrollfunktioner ska vara oberoende i 
förhållande till de affärsenheter de 
övervakar, ha lämplig befogenhet och 
erhålla ersättning i förhållande till hur 
mål som är kopplade till deras funktion 
uppnås, oberoende av resultatet i de 
affärsområden de kontrollerar.

Or. en
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Motivering

Anpassning till FBS-principer som fått stöd av G20.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Resultatbedömningen ska göras i ett 
flerårigt perspektiv för att säkerställa att 
bedömningen baseras på långsiktiga 
resultat och att den faktiska utbetalningen 
av de resultatbaserade delarna av 
ersättningen fördelas över en tidsperiod 
som beaktar kreditinstitutets 
underliggande konjunkturcykel och 
affärsrisker.

Or. en

Motivering

Anpassning till FBS-principer som fått stöd av G20.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Den totala variabla ersättningen får 
inte begränsa kreditinstitutets förmåga att 
stärka sin kapitalbas.

Or. en

Motivering

Anpassning till FBS-principer som fått stöd av G20.
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Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ec) I kreditinstitut som för närvarande 
åtnjuter exceptionellt statsstöd ska ingen 
variabel ersättning betalas till cheferna.

Or. en

Motivering

Eftersom cheferna ansvarar för resultaten i sina företag, och helt i linje med FSB-kraven på 
att bonusar ska återspegla resultaten, kan det inte motiveras att cheferna får bonus samtidigt 
som företaget fortfarande behöver exceptionellt statsstöd. En sådan åtgärd förhindrar också 
faran för "moralisk risk" när det gäller sådana betalningar och syftar framför allt till att 
stärka institutet, särskilt dess kapitalbas, så att skattebetalarna får tillbaka sina pengar och 
behovet minskar av statsstöd.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led ed (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ed) Garanterad variabel ersättning ska 
utgöra undantag, endast förekomma i 
samband med nyanställning och vara 
begränsad till det första året.

Or. en

Motivering

Anpassning till FBS-principer som fått stöd av G20.
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Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Kombinationen av konstanter och 
variabler för beräkningen av den totala 
ersättningen ska vara lämpligt avvägd:
konstanterna ska stå för en tillräckligt stor 
del av den totala ersättningen för att en 
fullt flexibel bonuspolitik, som också kan 
leda till att ingen bonus betalas ut, kan
genomföras.

f) Kombinationen av konstanta och 
variabla komponenter för beräkningen av 
den totala ersättningen ska vara lämpligt 
avvägd: de konstanta komponenterna ska 
stå för en tillräckligt stor andel av den 
totala ersättningen för att en fullt flexibel 
politik med variabla komponenter, som 
också kan leda till att ingen variabel 
ersättningskomponent betalas ut, ska 
kunna genomföras, och under inga 
omständigheter får den variabla 
ersättningskomponenten överstiga 50 % 
av den totala ersättningen till personen i 
fråga.

Or. en

Motivering

Detta ligger i linje med andra bestämmelser enligt FSB-principerna. Principen om en lämplig 
balans mellan fasta och rörliga ersättningskomponenter bör åtföljas av en minimistandard 
för att säkerställa att den faktiskt genomförs.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) I den metod för resultatbedömning som 
används för att beräkna bonus eller 
bonuspooler ska det ingå en 
korrigeringsmekanism för löpande och 
framtida risker och hänsyn ska tas till 
kostnaden för det kapital och den 

h) Storleken på de sammanlagda variabla 
ersättningskomponenterna och 
fördelningen av dessa inom 
kreditinstitutet ska ta hänsyn till samtliga 
löpande och potentiella risker, och 
särskilt  
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likviditet som krävs.
– kostnaden för och storleken på det 
kapital som krävs för att täcka de tagna 
riskerna,
– kostnaden för och storleken på den 
likviditetsrisk som tas i 
affärsverksamheten, och
– överensstämmelsen med tidsplanen och 
sannolikheten för de potentiella framtida 
intäkter som ingår i dagens vinster.

Or. en

Motivering

Anpassning till FBS-principer som fått stöd av G20.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Ett dämpat eller negativt finansiellt 
resultat i kreditinstitut ska i allmänhet 
leda till en betydande minskning av dess 
totala variabla ersättning, med beaktande 
av både nuvarande ersättning och 
minskningar av utbetalningarna av 
belopp som tidigare intjänats, inbegripet 
genom ordningar av typen ”malus” och 
”clawback”.

Or. en

Motivering

Anpassning till FBS-principer som fått stöd av G20.
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Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) En betydande andel av alla variabla 
ersättningskomponenter ska bestå av 
kreditinstitutets aktier eller instrument 
som är kopplade till dess aktier, med 
förbehåll för det berörda institutets 
rättsliga struktur eller i förekommande 
fall av övriga icke-kontanta instrument 
för kreditinstitut som inte är 
börsnoterade, och denna andel ska vara 
minst 50 %.  Dessa aktier, instrument som 
är kopplade till aktier och icke-kontanta 
instrument ska omfattas av en lämplig 
politik för att hålla kvar personal, som är 
utformad så att den knyter incitament till 
kreditinstitutets långsiktiga intressen, och 
denna period ska vara minst tre år.

Or. en

Motivering

Anpassning till FSB-principer om betalning i form av aktier. En sådan metod får incitamenten 
att sammanfalla och stärker företagets kapitalställning. FSB-principerna kräver att medlen 
hålls inne under en lämplig period för att åtgärden ska bli effektiv. I linje med det hur man 
gjort på annat håll behöver man sätta en undre gräns för denna period.  Denna minimiperiod 
sätts lämpligen till tre år, i enlighet med kommissionens rekommendation (2009)3177 och 
FSB-regler för uppskjutande av bonusar.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Utbetalningen av större delen av en i) En betydande del av den variabla 
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betydande bonus ska skjutas upp under 
lämplig tid och kopplas till företagets 
fortsatta resultat.

ersättningskomponenten ska skjutas upp 
under en tillräckligt lång period. 
Storleken på den uppskjutna andelen och 
längden på denna period ska fastställas i 
enlighet med konjunkturcykeln, 
affärsverksamhetens natur, dess risker 
och den berörda medarbetarens 
verksamhet. Ersättning som betalas enligt 
ett sådant arrangemang ska inte erhållas 
snabbare än pro-rata. Åtminstone 40 % av 
den variabla ersättningskomponenten ska 
skjutas upp. Om den variabla 
ersättningskomponenten är särskilt hög 
ska minst 60 % av beloppet skjutas upp 
och denna period måste vara minst tre år. 

Or. en

Motivering

Anpassning till FSB avseende uppskjutande av bonusar. Ändringsförslaget har formulerats så 
att det tydliggörs att det viktigaste är att beloppet och perioden för uppskjutandet måste 
fastställas i enlighet med konjunkturcykeln och företagets, affärsenhetens och den enskildes 
verksamhet, och att en period på tre år bara är ett minimikrav och att det kan vara lämpligt 
med en längre period.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Den variabla ersättningen, inbegripet 
den uppskjutna delen, ska endast betalas 
eller erhållas om den är hållbar enligt 
kreditinstitutets finansiella situation som 
helhet och är motiverad enligt 
kreditinstitutets, affärsenhetens och den 
berörda personens resultat.

Or. en
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Motivering

Anpassning till FBS-principer som fått stöd av G20.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) Personalen ska vara skyldig att 
förbinda sig att inte använda personliga 
risksäkringsstrategier eller försäkringar 
som är kopplade till ersättning och ansvar 
för att urholka de riskanpassningseffekter 
som ingår i dess ersättningssystem.

Or. en

Motivering

Anpassning till FBS-principer som fått stöd av G20.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22a. Kreditinstitut som är betydande i 
fråga om sin storlek och interna 
organisation och sin verksamhets art, 
omfattning och komplexitetsgrad ska 
inrätta en ersättningskommitté. 
Ersättningskommittén ska inrättas på ett 
sätt som gör det möjligt för den att utöva 
en kompetent och oberoende bedömning 
av ersättningspolitik och ersättningspraxis 
samt de incitament som skapats för att 
hantera risk, kapital och likviditet. 
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Ersättningskommittén ska ansvara för 
förberedelserna inför beslut om 
ersättning, inbegripet beslut som får 
konsekvenser för det berörda 
kreditinstitutets risker och riskhantering 
och som ska fattas av ledningsorganet i 
dess tillsynsfunktion. Ordföranden och 
majoriteten av ledamöterna i 
ersättningskommittén ska vara personer 
från ledningsorganet som inte innehar 
någon verkställande funktion i det 
berörda kreditinstitutet. När sådana beslut 
förbereds ska ersättningskommittén ta 
hänsyn till de långsiktiga intressen som 
kreditinstitutets aktieägare, investerare 
och intressenter har.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att ersättningspolitiken är utformad i enlighet med de intressen som 
företaget, dess aktieägare, investerare och andra intressenter har bör ersättningskommittén 
vara så sammansatt att ordföranden och minst en majoritet av dess ledamöter är personer 
som inte har en verkställande funktion.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 3a (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga XII – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Rubriken på bilaga XII ska ersättas 
med följande:
TEKNISKA KRITERIER FÖR 
TRANSPARENS OCH
UPPLYSNINGSPLIKT

Or. en

Motivering

För att ge uttryck för de transparenskrav som införts för att anpassa direktivet till 
FSB-principer.
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Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4 – led c
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga XII – del 2 – punkt 15 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”15. Följande upplysningar ska 
offentliggöras beträffande kreditinstitutets 
ersättningspolitik och –praxis för 
medarbetarkategorier vilkas verksamhet i 
tjänsten väsentligt kan påverka institutets 
riskprofil:

”15. Följande upplysningar, inbegripet 
regelbundna aktualiseringar minst 
årligen, ska offentliggöras för 
allmänheten beträffande kreditinstitutets 
ersättningspolitik och –praxis för 
medarbetarkategorier vilkas verksamhet i 
tjänsten väsentligt kan påverka institutets 
riskprofil. Kreditinstituten ska uppfylla 
dessa krav på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till deras storlek och interna 
organisation och deras verksamhets art, 
omfattning och komplexitet:

Or. en

Motivering

Anpassning till FBS-principer som fått stöd av G20.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4 – led c
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga XII – del 2 – punkt 15 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Uppgifter om kriterierna för 
resultatmätning och riskjustering.

c) De viktigaste särdragen i utformningen 
av ersättningssystemet, och även uppgifter 
om kriterierna för resultatmätning och 
riskjustering, uppskjutandepolicy och 
kriterier för erhållande av rättigheter.

Or. en
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Motivering

Anpassning till FBS-principer som fått stöd av G20.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4 – led c
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga XII – del 2 – punkt 15 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De huvudsakliga parametrarna och 
motiveringen för samtliga förekommande 
bonussystem och andra, icke-kontanta 
förmåner.”

e) De huvudsakliga parametrarna och 
motiveringen för samtliga förekommande 
system med variabla komponenter och 
andra, icke-kontanta förmåner.”

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4 – led c
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga XII – del 2 – punkt 15 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Sammanlagda kvantitativa uppgifter 
om ersättning, uppdelat per affärsenhet 
och på den högsta ledningen och den 
personal som väsentligt kan påverka 
kreditinstitutets riskprofil, och som 
innehåller följande:
i) Ersättningens belopp för 
räkenskapsåret, uppdelat på fast och 
variabel ersättning, och antalet 
mottagare.
ii) Den variabla ersättningens belopp och 
form, uppdelat på pengar, aktier och 
instrument som är kopplade till aktier och 
övrigt.
iii) Belopp för utestående uppskjuten 
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ersättning, uppdelat på erhållna och icke 
erhållna delar.
iv) Belopp för uppskjuten ersättning som 
beviljats under räkenskapsåret, utbetalade 
och minskade genom resultatjusteringar.
v) Betalningar i samband med 
nyanställningar och avgångsvederlag som 
erlagts under räkenskapsåret, och antalet 
mottagare av sådana betalningar, och
(vi) Beloppen för avgångsvederlag som 
beviljats under räkenskapsåret, och 
antalet mottagare av sådana betalningar, 
samt det högsta vederlaget till en enda 
person.
För chefer i kreditinstitut ska de 
kvantitativa uppgifter som avses i denna 
punkt också redovisas för allmänheten 
uppdelat på varje enskild chef. 

Or. en

Motivering

Alignment to the FSB principles as endorsed by the G20. As transparency is a key tool in 
allowing stakeholders to hold a firm to account and thus prevent unacceptable practices that 
can contribute to risk the required quantitative aggregate information  should also be broken 
down by business area of the firm to enable remuneration practices to be linked to different 
activities. The directors of a firm are ultimately responsible for the management decisions 
taken and therefore, in line with Commission Recommendation 2004/913/EC, the required 
remuneration information should be published on an individual basis.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II – led 1 – led aa (nytt)
Direktiv 2006/49/EG
Bilaga I – punkt 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Följande punkt ska införas:
”14a. Med avvikelse från punkt 14 får ett 
institut fastställa kapitalkravet för specifik 
risk för korrelationshandelsportföljen 
enligt följande: Institutet beräknar i) de 
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totala kapitalkraven för specifika risker 
som skulle gälla enbart långa 
nettopositioner i 
korrelationshandelsportföljen och ii) de 
totala kapitalkraven för specifika risker 
som skulle gälla enbart korta 
nettopositioner i 
korrelationshandelsportföljen. Det större 
av dessa totala belopp ska utgöra 
kapitalkravet för den specifika risken för 
korrelationshandelsportföljen.
I detta direktiv ska 
korrelationshandelsportföljen bestå av 
värdepapperiseringspositioner och 
kreditderivat på n:te förfall som uppfyller 
följande båda kriterier:
a) Positionerna är varken 
omvärdepapperiseringspositioner, 
optioner på en tranch i 
värdepapperiseringen eller några andra 
derivat på 
värdepapperiseringsexponeringar som 
inte ger någon proportionell andel i 
avkastningen från en tranch i 
värdepapperiseringen (exklusive bland 
annat superprioriterade trancher med 
syntetisk hävstång). 
b) Alla referensinstrument refererar till 
ett namn, även kreditderivat som refererar 
till ett namn, för vilka en likvid 
tvåvägsmarknad existerar. Detta ska även 
inbegripa allmänt omsatta index som 
baseras på dessa referensenheter. En 
tvåvägsmarknad ska anses existera när 
det finns oberoende och äkta erbjudanden 
att köpa och sälja så att ett pris som står i 
rimlig proportion till det senaste 
försäljningspriset eller aktuella 
konkurrerande äkta köp- eller 
säljerbjudanden kan fastställas inom en 
dag och avvecklas till ett sådant pris inom 
en relativt kort tid i enlighet med gängse 
handelspraxis.

Or. en
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Motivering

Anpassning till Baselkommitténs beslut om uteslutande av korrelationshandel.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II – led 1 – led a b (nytt)
Direktiv 2006/49/EG
Bilaga I – punkt 14b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Följande punkt ska införas:
”14b. Positioner som hänvisar till 
någondera av följande led kan inte utgöra 
delar av korrelationshandelsportföljen:
a) En underliggande exponering som kan 
hänföras till exponeringsklasserna i 
artikel 79.1 leden i och h i 
direktiv 2006/48/EG i ett kreditinstituts 
övriga verksamhet. .
b) En fordran på ett specialföretag.
Ett institut får inkludera i 
korrelationshandelsportföljen positioner 
som varken är 
värdepapperiseringspositioner eller 
kreditderivat på n:te förfall men som 
säkrar andra positioner i denna portfölj, 
förutsatt att en likvid tvåvägsmarknad 
enligt beskrivningen i punkt 14a b 
existerar för instrumentet eller dess 
underliggande instrument."

Or. en

Motivering

Anpassning till Baselkommitténs beslut om uteslutande av korrelationshandel.
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Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II – led 3 – led d
Direktiv 2006/49/EG
Bilaga V – punkt 5 ka (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5ka. De behöriga myndigheterna ska 
medge att en intern modell används för att 
beräkna ytterligare kapitalkrav i stället för 
kapitalkravet för 
korrelationshandelsportföljen i enlighet 
med punkt 14a i bilaga I, förutsatt att alla 
villkor i denna punkt är uppfyllda. Denna 
interna metod ska i tillräcklig 
utsträckning fånga upp alla prisrisker 
inom ett konfidensintervall på 99,9 % 
under en kapitalhorisont på ett år, under 
antagandet att en konstant risknivå 
föreligger och som, där så är nödvändigt, 
är anpassad för att återspegla inverkan av 
likviditet, koncentration, risksäkring och 
effekter av optionsavtal. Institutet får 
inbegripa alla positioner i denna metod 
som hanteras gemensamt med positioner i 
korrelationshandelsportföljen och får då 
undanta dessa positioner i den metod som 
krävs enligt punkt 5a i denna bilaga.
Särskilt följande risker ska beaktas på 
lämpligt sätt:
(i) Den kumulativa risk som uppstår 
genom flera fallissemang, även 
rangordning av fallissemang, för 
produkter som delas upp i trancher.
ii) Kreditspreadrisken, även gamma- och 
"cross-gamma"-effekter.
iii) Volatiliteten inom implicita 
korrelationer, även den korsvisa effekten 
mellan spreadar och korrelationer.
iv) Basrisken, som inbegriper både
– basen mellan spreaden hos ett index och 
spreadarna hos dess komponenter som 
refererar till ett enda namn, och
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– basen mellan den implicita 
korrelationen för ett index och 
korrelationen för anpassade portföljer.
v) Volatiliteten för återhämtningsgraden, 
om den hänför sig till benägenheten för 
återhämtningsgrader att inverka på 
tranchpriserna. 
(vi) I den utsträckning måttet på den 
övergripande risken innefattar vinsterna 
från dynamisk risksäkring, risken för 
nedsatt risksäkring och de potentiella 
kostnaderna för att vikta om sådana 
risksäkringar.
Vid tillämpning av denna punkt ska ett 
institut ha tillgång till tillräckliga 
marknadsdata för att garantera att det till 
fullo beaktar de mest framträdande 
riskerna för dessa exponeringar i sin 
interna metod i enlighet med de normer 
som anges i denna punkt, genom 
utfallstester eller på andra lämpliga sätt 
kan visa att dess riskåtgärder tillräckligt 
kan förklara den historiska 
prisvariationen hos dessa produkter och 
ser till att skilja åt de positioner för vilka 
det innehar godkännande för att ta dem 
med i kapitalkravet enligt denna punkt 
från de positioner för vilka det inte 
innehar något sådant godkännande.
När det gäller portföljer som omfattas av 
denna punkt ska institutet regelbundet 
tillämpa en rad särskilda i förväg 
fastställda stresscenarier. Genom dessa 
stresscenarier ska man undersöka 
effekten av stress på andelen 
fallissemang, återhämtningsgrader, 
kreditspreadar samt vinst- och 
förlustkorrelationer på 
korrelationshandlarbordet. Institutet ska 
åtminstone varje vecka tillämpa dessa 
stresscenarier och åtminstone kvartalsvis 
rapportera resultaten till de behöriga 
myndigheterna, inbegripet jämförelser 
med institutets kapitalkrav enligt denna 
punkt. I fall då stresstester visar på en 
väsentlig brist i detta kapitalkrav måste 
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detta rapporteras till de behöriga 
myndigheterna inom rimlig tid. På 
grundval av dessa resultat av 
stresstesterna ska de behöriga 
myndigheterna överväga ett ytterligare 
kapitalkrav mot 
korrelationshandelsportföljen enligt 
artikel 136.2 i direktiv 2006/48/EG. 
Ett institut ska beräkna kapitalkravet för 
att fånga upp alla prisrisker minst en 
gång per vecka."

Or. en

Motivering

Anpassning till Baselkommitténs beslut om uteslutande av korrelationshandel.
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MOTIVERING

Sammanfattning

Denna tredje omarbetning av kapitalkravsdirektivet antogs av kommissionen den 13 juli 2009. 
Förslagets viktigaste punkter är

 nya uttryckliga bestämmelser och lämpliga tillsynsordningar och sanktioner avseende 
ersättningspolitik, särskilt bonusar, för att förhindra politik som uppmuntrar till 
oacceptabla risker

 högre kapitalkrav för poster i handelslagret1,

 skärpta kapitalkrav för omvärdepapperisering2

Finanskrisen och behovet av stora stödinsatser med skattepengar har visat att det finns stora 
brister i bankpraxis världen över.

Att det inte fanns tillräckligt kapital i banksystemet var en central faktor för krisen. Bankernas 
riskmodeller pekade allt mer på att mindre kapital skulle krävas för mycket av deras 
handelsverksamhet.

När krisen spreds avslöjades snabbt bristen på kapital och betydande direkta och indirekta 
stödåtgärder krävdes.  I EU handlade det om direkta statliga ingripanden på 3,9 biljoner euro.

Skattebetalarna kommer inte längre att acceptera att vinster privatiseras medan förluster 
socialiseras, särskilt efter ett år med uppdrivna vinster och bonusar till följd av det 
exceptionella statsstödet.

Ersättningspolitiken i banksektorn, särskilt överdrivna bonusar, har skapat incitament för 
kortsiktig vinstjakt på bekostnad av långsiktig stabilitet. Eftersom incitamenten till 
individuella handlare och chefer utgör en central faktor för företagets beslutsfattande har 
denna politik skärpt riskerna för företagen och det finansiella systemet som helhet.

G20 och EU har satt igång ett omfattande reformprogram för att förhindra framtida kriser, 
sätta stopp för incitamenten till överdrivet risktagande och se till att skattebetalarna inte 
behöver stå för framtida räddningsprogram. Föredraganden stöder kommissionens förslag 
som en del i denna reformprocess, samtidigt som åtgärder föreslås för att skärpa 
ersättningsreglerna och säkerställa parlamentarisk kontroll över Baselprocessen.

Ersättning

Till följd av finanskrisen har kommissionen ingående studerat variabel ersättning. I De 
Larosière-rapporten rekommenderas att bonusar ska återspegla prestationerna, inte vara 
garanterade och fördelas över ett antal år. Dessa principer togs upp i kommissionens 
rekommendation av den 30 april 2009 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn som 
                                               
1 tillgångar som banker och värdepappersföretag kortsiktigt innehar i syfte att sälja vidare
2 värdepapperisering som inkluderar underliggande värdepapperiserade positioner
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ligger till grund för texten om ersättningar i detta förslag.  Förslaget öppnar för sanktioner, 
såväl finansiella som icke-finansiella åtgärder, och straff i form av ökade kapitalkrav. I 
kommissionens förslag föreslås också krav på transparens och offentliggörande. 

I september 2009 offentliggjorde FSB (Financial Stability Board) sina principer för sund 
ersättningspraxis som bifölls av G20-ledarna i Pittsburgh. Dessa principer är utformade för att 
sätta stopp för ersättningsformer som uppmuntrar till överdrivet risktagande eller försvagar 
finansiella institut. Principerna tar upp beståndsdelarna i en sund ersättningspraxis på fem 
områden:

o styrning

o kompensation och kapital

o lönestruktur och riskanpassning

o offentliggörande

o tillsyn

Nya principer för en sund ersättningspolitik 

De ändringsförslag som föredraganden lagt fram syftar till att införliva och stärka 
FSB-principerna i detta förslag så att ett stabilt och rättvist ersättningssystem kan skapas. 
Medlemsstaterna får gå längre än kraven i detta förslag men det är viktigt att inrätta starka 
minimistandarder för att undvika riskerna för regelarbitrage. Föredraganden föreslår därför 
följande krav:

 Bonusar måste ges på grundval av långsiktiga resultat och får inte vara garanterade eller 
innehålla några ”gyllene fallskärmar” som premierar misslyckanden.

 Att behålla sin stabilitet måste vara ett företags prioritet, och därför får inte företagens 
bonusbetalningar begränsa deras förmåga att stärka sin kapitalbas.

 Enligt FSB-principerna gäller särskilda åtgärder för banker som mottar exceptionellt 
statsstöd.  För att minska ”den moraliska risken” bör företagen tvingas att först betala 
tillbaka  skattebetalarna och stärka sin kapitalbas innan de kan betala ut bonusar till sina 
chefer. 

 Det måste finnas en lämplig balans mellan bonus och lön. En enskild persons bonus får 
inte utgöra mer än 50 procents av den totala ersättningen till denna person.

 Minst 50 procent av bonusen måste betalas i aktier. I enlighet med kommissionens 
rekommendation (2009)3177 måste dessa aktier behållas i minst tre år.

 En betydande andel av alla bonusar måste skjutas upp under en period som motsvarar 
konjunkturcykeln för produkterna i fråga, och den uppskjutna andelen bör tas tillbaka i 
händelse av undermåliga prestationer.
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 Under alla omständigheter måste minst 40 procent (60 procent för särskilt stora bonusar) 
skjutas upp. Den period under vilken bonusarna skjuts upp får inte vara mindre än tre år.

Bestämmelser för att förbättra bolagsstyrning, transparens och offentliggörande

Reglering och tillsyn kan inte ersätta en effektiv bolagsstyrning och transparens. Det står klart 
att aktieägarna under perioden före krisen inte kontrollerade bankers ersättningspolitik särskilt 
effektivt. Föredraganden föreslår följande:

 Företag måste inrätta en ersättningskommitté för att kontrollera sin politik.

 Ordförande och majoriteten av kommittén måste vara andra än personer med 
verkställande funktioner i företaget.

 Ledamöterna ska ha i uppgift att försvara de långsiktiga intressen som företagets 
aktieägare, investerare och intressenter har.

 Företag ska offentliggöra information om sin ersättningspolitik och sådana betalningar, 
inbegripet betalningar per affärsenhet och till enskilda chefer.

Nationell och EU-omfattande riktmärkning

Dessa åtgärder fokuseras klart på riskfaktorer i ersättningspolitiken. Föredraganden är dock 
oroad för att ersättningspolitiken i finanssektorn snedvrider incitamenten i den övriga 
ekonomin. Nationella tillsynsmyndigheter bör utnyttja den information som de samlar in om 
ersättningspolitik och betalningar för att skapa riktmärken för institut på nationell nivå. 
Europeiska bankmyndigheten gör samma sak på europeisk nivå. Riktmärkning, starkare 
bolagsstyrning, aktieägardeltagande och större transparens kommer att hjälpa allmänheten, 
investerare och politiska beslutsfattare att dra vidare slutsatser om finanssektorns 
ersättningspolitik. 

Genomföra Basel: Kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering

De internationella överläggningarna om kapitalkrav anordnas genom Baselkommittén för 
banktillsyn. En rad ändringar som överenskommits i Basel har redan antagits i EU och ska 
börja tillämpas från den 31 december 2010.  I föreliggande förslag kommer det fram 
ytterligare åtgärder som överenskommits i Basel och som ska börja gälla samma dag. Mer 
grundläggande reformer är fortfarande under diskussion. Detta förslag bör därför ses som 
ett steg i reformprocessen.

Stabilare banker

Bankerna har accepterat principen om högre kapitalkrav men försöker få till stånd att 
åtgärderna ska införas senare eller att existerande tillgångar ska omfattas av en 
”farfarsklausul” (att de behåller sina regler trots ny lagstiftning).  Bankernas argument 
fokuserar på de potentiella effekterna på lånekapacitet och den reala ekonomin. 
Föredraganden inser hur viktigt det är att främja en stark återhämning och har lyssnat 
uppmärksamt på dessa invändningar. Tre viktiga omständigheter måste dock tas i beaktande:
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1. Dessa åtgärder är utformade för att korrigera den nuvarande undervärderingen av risk i 
handelslager och för omvärdepapperisering. Om detta inte korrigeras skulle det leda till att 
nya svaga punkter skapas i bankernas balansräkningar och att nuvarande svaga punkter 
inte täcks i tillräcklig grad. Det kan inte råda något som helst tvivel om att vi behöver göra 
snara framsteg när det gäller dessa åtgärder. Annars kommer stora bankfallissemang åter 
att bli aktuella.

2. Tillgångar i handelslagren har i jämförelse med bankens normala lånestock varit 
”underprissatta” när det gäller kostnaden för att hålla kapital för dem, och därmed 
uppmuntrat till överdriven fokusering på handelsverksamhet med högre risker. Att 
anpassa dessa kostnader kommer rent allmänt att minska denna överdrivna fokusering 
snarare än att uppmuntra till minskad låneverksamhet.

3. De viktigaste delarna i förslaget överenskoms i Basel under första halvåret 2009. 
Bankerna fick mer än 18 månader på sig att uppfylla kraven före det planerade 
ikraftträdandet. Sedan denna överenskommelse har bankerna betalat ut, om än i något 
mindre omfattning, en avsevärd andel av 2009 års vinster i form av utdelningar och 
bonusar till personalen, och samtidigt signalerat att de själva tror att de ska kunna uppfylla 
Baselåtagandena.

Föredraganden stöder därför de av kommissionens förslag som innebär ett genomförande av 
överenskommelser från Basel. Föredraganden föreslår ändringar på följande områden:

För det första måste även Baselbeslutet om att undanta korrelationshandeln från de nya 
handelslagerkraven komma till uttryck.

För det andra pågår diskussioner i Basel om ett lägsta ”golv” för kapitalkraven för 
korrelationshandeln. Eftersom detta inte har utvärderas klart vore det förhastat att införa en 
sådan bestämmelse. Föredraganden föreslår därför delegerade befogenheter för att införa ett 
sådant golv, om man kommer fram till detta i Basel.

För det tredje ligger det mycket i kommissionens förslag att noggranna förhandsgranskningar 
för väldigt komplex omvärdepapperisering ska bli föremål för tillsynsmyndigheternas 
godkännande. Bristen på noggranna förhandsgranskningar från bankernas sida ledde till stora 
exponeringar mot risker som man inte riktigt förstod och som därmed spelade en nyckelroll i 
krisen. Det är dock avgörande att det finns en klar och vattentät definition av sådan 
omvärdepapperisering så att rättssäkerhet skapas och tillsynsmyndigheterna inte överhopas 
med ytterligare arbete. Åtgärden bör därför bli avhängig av att parlamentet godkänner 
definitionen i enlighet med förfarandet för delegerade akter.

Starkare parlamentarisk kontroll

Det är kommissionen som på EU:s vägnar förhandlar om överenskommelserna i Basel. Det är 
oacceptabelt att EU:s demokratiska institutioner ska lämnas utanför och inte kunna komma 
med några egentliga bidrag i denna process, särskilt när man förhandlar om de grundläggande, 
alltså politiska snarare än tekniska, reformerna som för närvarande behandlas i Basel. I det 
andra kapitalkravsdirektivet togs det med en översynsklausul som kräver att kommissionen 
före utgången av 2009 ska rapportera om dessa större reformer. En omfattande utvärdering är 
på gång. Det är mycket viktigt att kommissionen, efter att denna utvärdering gjorts men innan
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några ytterligare överenskommelser träffas om dessa frågor i Basel, inleder en meningsfull 
dialog med parlamentet för att säkerställa att man förhandlar på grundval av ett klart 
demokratiskt mandat. 


