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***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0747),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0420/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokollen (nr. 2) 
om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af 
Kongeriget Sveriges Riksdag, ifølge hvilke(n) udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke 
overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af ...1,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ...2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget 
om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Retsudvalget (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C … af …, s. …. / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C … af …, s. …. / Endnu ikke offentliggjort i EUT.



PE480.852v01-00 6/37 PR\892526DA.doc

DA

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Relevansen af vurderingsforventninger 
for investorer og udstedere og deres 
markedsmæssige virkninger kan 
sammenlignes med kreditvurderingers 
relevans og virkninger. Alle de krav i 
forordning (EF) nr. 1060/2009, der har til 
formål at undgå interessekonflikter i 
forbindelse med kreditvurderinger og sikre, 
at vurderingerne er nøjagtige og 
gennemsigtige, bør derfor også gælde for 
vurderingsforventningerne. Ifølge den 
nuværende tilsynspraksis finder en række 
krav i forordningen anvendelse på 
vurderingsforventningerne. Denne 
forordning indeholder en definition på 
vurderingsforventninger, og det præciseres, 
hvilke særlige bestemmelser der gælder for 
disse forventninger. Derved præciseres 
reglerne og skabes retssikkerhed. 
Definitionen af vurderingsforventninger i 
denne forordning bør også omfatte 
tilkendegivelser om kreditvurderingers 
forventede udvikling på kort sigt - de 
såkaldte "credit watches".

(4) Relevansen af vurderingsforventninger 
for investorer og udstedere og deres 
markedsmæssige virkninger kan 
sammenlignes med kreditvurderingers 
relevans og virkninger. Alle de krav i 
forordning (EF) nr. 1060/2009, der har til 
formål at undgå interessekonflikter i 
forbindelse med kreditvurderinger og sikre, 
at vurderingerne er nøjagtige og 
gennemsigtige, bør derfor også gælde for 
vurderingsforventningerne. Ifølge den 
nuværende tilsynspraksis finder en række 
krav i forordningen anvendelse på 
vurderingsforventningerne. Denne 
forordning indeholder en definition på 
vurderingsforventninger, og det præciseres, 
hvilke særlige bestemmelser der gælder for 
disse forventninger. Derved præciseres 
reglerne og skabes retssikkerhed. 
Definitionen af vurderingsforventninger i 
denne forordning bør også omfatte 
tilkendegivelser om kreditvurderingers 
forventede udvikling på kort sigt - de 
såkaldte "credit watches". Kommissionen 
bør vedtage de udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
som ESMA udarbejder, for om 
nødvendigt at medtage andre 
offentliggørelser fra 
kreditvurderingsbureauer i de aktiviteter, 
der føres tilsyn med inden for rammerne 
af denne forordning. 

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Forordning (EF) nr. 1060/2009 
indeholder allerede en række 
foranstaltninger, der skal sikre 
kreditvurderingsbureauernes og 
kreditvurderingernes uafhængighed og 
integritet. Mange af bestemmelserne i 
denne forordning fra 2009 har til formål at 
garantere kreditvurderingsbureauernes 
uafhængighed og indkredse, håndtere og så 
vidt muligt undgå enhver interessekonflikt, 
der måtte opstå. Selv om der er lagt et 
solidt fundament, ser det dog ikke ud til, at 
de eksisterende regler har haft tilstrækkelig 
virkning. Kreditvurderingsbureauerne 
opfattes stadig ikke som tilstrækkeligt 
uafhængige aktører. Udvælgelsen af
kreditvurderingsbureauer og den måde, 
hvorpå de modtager betaling (udsteder 
betaler-modellen), giver i sig selv 
anledning til interessekonflikter, som der 
ikke tages tilstrækkeligt hensyn til i de 
eksisterende regler. Med denne 
betalingsmåde kan 
kreditvurderingsbureauer blive fristet til at 
udstede favorable vurderinger af 
udstederen for at indgå en langvarig 
forretningsforbindelse, der sikrer indtægter, 
eller for at sikre ekstra arbejde og 
indtægter. Forholdet mellem 
kreditvurderingsbureauernes aktionærer og 
de kreditvurderede enheder kan desuden 
give anledning til interessekonflikter, som 
der ikke tages tilstrækkelig højde for i de 
eksisterende regler. Man kan derfor få 
opfattelsen af, at de kreditvurderinger, der 
udstedes efter udsteder betaler-modellen,
tilgodeser udstederen i stedet for at opfylde 
investorens behov. Uden at dette berører 
konklusionerne i den rapport om udsteder 
betaler-modellen, som Kommissionen 
ifølge artikel 39, stk. 1, i forordning (EF) 

(6) Forordning (EF) nr. 1060/2009 
indeholder allerede en række 
foranstaltninger, der skal sikre 
kreditvurderingsbureauernes og 
kreditvurderingernes uafhængighed og 
integritet. Mange af bestemmelserne i 
denne forordning fra 2009 har til formål at 
garantere kreditvurderingsbureauernes 
uafhængighed og indkredse, håndtere og så 
vidt muligt undgå enhver interessekonflikt, 
der måtte opstå. Selv om der er lagt et 
solidt fundament, ser det dog ikke ud til, at 
de eksisterende regler har haft tilstrækkelig 
virkning. Kreditvurderingsbureauerne 
opfattes stadig ikke som tilstrækkeligt 
uafhængige aktører. Udvælgelsen af 
kreditvurderingsbureauer og den måde, 
hvorpå de modtager betaling (udsteder 
betaler-modellen), giver i sig selv 
anledning til interessekonflikter, som der 
ikke tages tilstrækkeligt hensyn til i de 
eksisterende regler. Med denne 
betalingsmåde kan 
kreditvurderingsbureauer blive fristet til at 
udstede favorable vurderinger af 
udstederen for at indgå en langvarig 
forretningsforbindelse, der sikrer indtægter, 
eller for at sikre ekstra arbejde og 
indtægter. Forholdet mellem 
kreditvurderingsbureauernes aktionærer og 
de kreditvurderede enheder kan desuden 
give anledning til interessekonflikter, som 
der ikke tages tilstrækkelig højde for i de 
eksisterende regler. Man kan derfor få 
opfattelsen af, at de kreditvurderinger, der 
udstedes efter udsteder betaler-modellen, 
tilgodeser udstederen i stedet for at opfylde 
investorens behov. Uden at dette berører 
konklusionerne i den rapport om udsteder 
betaler-modellen, som Kommissionen 
ifølge artikel 39, stk. 1, i forordning (EF) 
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nr. 1060/2009 skal fremlægge i december 
2012, er det vigtigt at skærpe betingelserne 
vedrørende kreditvurderingsbureauers 
uafhængighed for at gøre de 
kreditvurderinger, som udstedes efter 
udsteder betaler-modellen, mere 
troværdige.

nr. 1060/2009 skal fremlægge i december 
2012, er det vigtigt at skærpe betingelserne 
vedrørende kreditvurderingsbureauers 
uafhængighed for at gøre de 
kreditvurderinger, som udstedes efter 
udsteder betaler-modellen, mere 
troværdige. I dette øjemed bør ESMA 
udarbejde eventuelle alternative 
betalingsmodeller for at sikre, at 
udvælgelse og betaling af 
kreditvurderingsbureauet er helt 
uafhængig af den kreditvurderede enhed.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) For at fremme konkurrencen mellem 
kreditvurderingsbureauer bør der for 
hvert af de følgende vurderingsområder 
fastsættes en grænse, over hvilken det 
skulle forbydes kreditvurderingsbureauer 
at øge deres dækning af bestilte 
vurderinger. For kreditvurderingen af 
banker, forsikringsselskaber og 
virksomheder bør den maksimale andel af 
bestilte vurderinger for hver af de tre 
aktivklasser fastsættes til 25 % af 
markedet i nominelle beløb. For 
strukturerede finansielle produkter bør 
den maksimale andel af bestilte 
vurderinger fastsættes til 25 % af 
markedet i nominelle beløb. Baggrunden 
for grænsen på 25 % er dels, at intet 
kreditvurderingsbureau skulle vurdere 
størstedelen af 
obligationsudstederne/obligationsudstedel
serne i en bestemt aktivklasse, og dels at 
en sådan foranstaltning ville gøre det 
muligt for flere kreditvurderingsbureauer 
at få tildelt op til 25 % af 
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obligationsudstederne eller 
obligationsudstedelserne i en bestemt 
aktivklasse, da obligationsudstedere 
sædvanligvis kreditvurderes af to 
kreditvurderingsbureauer.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Kreditvurderingsbureauets 
uafhængighed i forhold til den 
kreditvurderede enhed påvirkes også af 
potentielle interessekonflikter mellem dets 
største aktionærer og den kreditvurderede 
enhed. En aktionær i et 
kreditvurderingsbureau kan være medlem 
af en kreditvurderet enheds eller tilknyttet 
tredjeparts administrations- eller 
tilsynsorgan. Forordning (EF) nr. 
1060/2009 indeholder kun regler om denne 
situation for så vidt angår 
interessekonflikter forårsaget af 
kreditvurderingsanalytikere, personer, der 
godkender kreditvurderinger, og andre 
ansatte i kreditvurderingsbureauet. 
Forordningen indeholder imidlertid ingen 
bestemmelser om potentielle 
interessekonflikter forårsaget af aktionærer 
eller selskabsdeltagere i 
kreditvurderingsbureauer. For at styrke 
opfattelsen af kreditvurderingsbureauerne 
som uafhængige af de kreditvurderede 
enheder vil det være hensigtsmæssigt at 
udvide de eksisterende regler om 
interessekonflikter forårsaget af 
kreditvurderingsbureauernes ansatte til 
også at omfatte interessekonflikter 
forårsaget af aktionærer eller 
selskabsdeltagere med betydelige 
aktieposter i kreditvurderingsbureauet. 

(13) Kreditvurderingsbureauets 
uafhængighed i forhold til den 
kreditvurderede enhed påvirkes også af 
potentielle interessekonflikter mellem dets 
største aktionærer og den kreditvurderede 
enhed. En aktionær i et 
kreditvurderingsbureau kan være medlem 
af administrations- eller tilsynsorganet i
en enhed eller tilknyttet tredjepart, der har 
anmodet kreditvurderingsbureauet om en 
vurdering. Forordning (EF) nr. 1060/2009 
indeholder kun regler om denne situation 
for så vidt angår interessekonflikter 
forårsaget af kreditvurderingsanalytikere, 
personer, der godkender kreditvurderinger, 
og andre ansatte i 
kreditvurderingsbureauet. Forordningen 
indeholder imidlertid ingen bestemmelser 
om potentielle interessekonflikter 
forårsaget af aktionærer eller 
selskabsdeltagere i 
kreditvurderingsbureauer. For at styrke 
kreditvurderingsbureauernes 
uafhængighed i forhold til de 
kreditvurderede enheder vil det være 
hensigtsmæssigt at udvide de eksisterende 
regler om interessekonflikter forårsaget af 
kreditvurderingsbureauernes ansatte til 
også at omfatte interessekonflikter 
forårsaget af aktionærer eller 
selskabsdeltagere med betydelige 
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Kreditvurderingsbureauet bør derfor 
afholde sig fra at udstede 
kreditvurderinger, eller det bør oplyse, at 
det kan få indflydelse på 
kreditvurderingen, når en aktionær eller en 
selskabsdeltager, der besidder 10 % af 
stemmerettighederne i 
kreditvurderingsbureauet, også er medlem 
af den kreditvurderede enheds 
administrations- eller tilsynsorgan eller har 
investeret i den kreditvurderede enhed. Når 
en aktionær eller en selskabsdeltager kan 
øve væsentlig indflydelse på 
kreditvurderingsbureauets virksomhed, bør 
denne person desuden ikke yde konsulent-
eller rådgivningsbistand til den 
kreditvurderede enhed eller en tilknyttet 
tredjepart vedrørende dennes 
selskabsstruktur eller juridiske struktur, 
aktiver, passiver eller aktiviteter.

aktieposter i kreditvurderingsbureauet. 
Kreditvurderingsbureauet bør derfor 
afholde sig fra at udstede 
kreditvurderinger, når en aktionær eller en 
selskabsdeltager, der besidder 
stemmerettigheder i 
kreditvurderingsbureauet, også er medlem 
af den kreditvurderede enheds 
administrations- eller tilsynsorgan, har 
investeret i den kreditvurderede enhed eller 
har haft en forbindelse med den 
kreditvurderede enhed eller en tilknyttet 
tredjepart, der kan forårsage en 
interessekonflikt.  Når en aktionær eller en 
selskabsdeltager kan øve væsentlig 
indflydelse på kreditvurderingsbureauets 
virksomhed, bør denne person desuden 
ikke yde konsulent- eller 
rådgivningsbistand til den kreditvurderede 
enhed eller en tilknyttet tredjepart 
vedrørende dennes selskabsstruktur eller 
juridiske struktur, aktiver, passiver eller 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Opfattelsen af 
kreditvurderingsbureauer som 
uafhængige vil især lide skade, hvis de 
samme aktionærer eller selskabsdeltagere 
investerer i forskellige 
kreditvurderingsbureauer, der ikke tilhører 
den samme gruppe af 
kreditvurderingsbureauer, i hvert tilfælde 
hvis investeringen er af en sådan 
størrelse, at disse aktionærer eller 
selskabsdeltagere får mulighed for at 
udøve en vis indflydelse på bureauets 
virksomhed. For at sikre 

(15) Kreditvurderingsbureauers 
uafhængighed kan især lide skade, hvis de 
samme aktionærer eller selskabsdeltagere 
investerer i forskellige 
kreditvurderingsbureauer, der ikke tilhører 
den samme gruppe af 
kreditvurderingsbureauer. For at undgå 
enhver eksisterende eller potentiel 
interessekonflikt og sikre 
kreditvurderingsbureauernes uafhængighed 
bør der derfor fastsættes strengere regler 
for relationerne mellem 
kreditvurderingsbureauerne og deres 



PR\892526DA.doc 11/37 PE480.852v01-00

DA

kreditvurderingsbureauernes uafhængighed 
(og opfattelsen af dem som uafhængige)
bør der derfor fastsættes strengere regler 
for relationerne mellem 
kreditvurderingsbureauerne og deres 
aktionærer. Ingen må således kunne 
besidde en kapitalandel på 5 % eller 
derover i mere end et 
kreditvurderingsbureau på samme tid, 
medmindre de pågældende bureauer
tilhører den samme gruppe.

aktionærer. En aktionær eller en 
selskabsdeltager i et 
kreditvurderingsbureau må således ikke 
på samme tid investere i et andet 
kreditvurderingsbureau, medmindre 
sidstnævnte tilhører den samme gruppe.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Eventuelle sammenlægninger af 
registrerede kreditvurderingsbureauer og 
navnlig sammenlægninger, der omfatter 
et stort bureau, ville indebære, at 
udstedernes valg mellem forskellige 
bureauer på markedet begrænses, og at 
konkurrenter forsvinder. Dette vil 
sandsynligvis skabe vanskeligheder for 
udstedere, når de skal udvælge et eller 
flere nye kreditvurderingsbureauer. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at forbyde 
kreditvurderingsbureauer at investere i 
andre kreditvurderingsbureauer og 
midlertidigt at forbyde sammenlægninger 
mellem store kreditvurderingsbureauer og 
deres konkurrenter.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Målet om at sikre, at 
kreditvurderingsbureauerne er 
tilstrækkeligt uafhængige, indebærer, at 
investorerne ikke må have investeringer 
på 5 % eller derover i mere end et 
kreditvurderingsbureau på samme tid. I 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv af 15. december 2004 om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav i 
forbindelse med oplysninger om 
udstedere, hvis værdipapirer er optaget til 
handel på et reguleret marked skal 
personer, som kontrollerer 5 % af 
stemmerettighederne i et børsnoteret 
selskab, oplyse det til offentligheden, bl.a. 
fordi det kan være af interesse for 
investorer at kende til ændringer i 
stemmeretsstrukturen i det pågældende 
selskab. 5 % af stemmerettighederne 
anses således for at være en større 
besiddelse af andele, som vil kunne få 
indflydelse på stemmeretsstrukturen i et 
selskab. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
fastsætte en grænse på 5 % til 
begrænsning af samtidig investering i 
mere end et kreditvurderingsbureau. 
Denne foranstaltning kan ikke anses for 
at være uforholdsmæssig, i betragtning af 
at alle registrerede 
kreditvurderingsbureauer i Unionen er 
ikke-børsnoterede virksomheder og derfor 
ikke er underlagt de gennemsigtigheds- og 
procedureregler, der finder anvendelse på 
børsnoterede selskaber i EU. Ikke-
børsnoterede virksomheder er ofte
omfattet af aktionærprotokoller eller -
aftaler, og der er som regel tale om få 
aktionærer eller selskabsdeltagere. En 
minoritetsandel i et ikke-børsnoteret 
kreditvurderingsbureau kan derfor også 
få betydning. For at sikre, at det stadig er 

udgår
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muligt at foretage rent økonomiske 
investeringer i kreditvurderingsbureauer, 
bør denne begrænsning af samtidige 
investeringer i mere end et 
kreditvurderingsbureau dog ikke gælde 
for investeringer, der kanaliseres gennem 
kollektive investeringsordninger, som 
forvaltes af tredjeparter, der er 
uafhængige af investoren og ikke 
kontrolleres af denne.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Anvendelse af kreditvurderinger bør 
ikke udløse automatiske reaktioner, når et 
gældsinstrument nedgraderes, uanset om 
sådanne instrumenter er offentlige eller 
private. I tilfælde af en nedgradering af 
statsgæld nedgraderes lokale 
myndigheder og virksomheder i den 
pågældende medlemsstat også automatisk, 
selv om de er økonomisk sunde. En sådan 
automatisk nedgradering bør ikke føre til 
et automatisk salg af instrumentet, da 
investorer selv bør vurdere udstederen. 

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Med hensyn til kreditvurdering af 
offentlige låntagere er det vigtigt at undgå 
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procykliske virkninger udelukkende på 
grund af, at en mulig ændring af en 
medlemsstats kreditvurdering 
bekendtgøres. Derfor bør der ikke 
offentliggøres vurderingsforventninger 
for statsgæld. Hvis der foreligger 
væsentlige faktorer, der berettiger til en 
revision, bør det pågældende 
kreditvurderingsbureau offentliggøre en 
kreditvurdering med angivelse af de 
objektive grunde, der retfærdiggør en 
opdatering af kreditvurderingen. 

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) På grund af de særlige forhold, der 
kendetegner kreditvurderinger af offentlige 
låntagere, og for at mindske risikoen for 
volatilitet bør det kræves, at 
kreditvurderingsbureauer kun offentliggør 
disse kreditvurderinger, efter at 
markedspladserne i Unionen har lukket, 
eller mindst en time før de åbner.

(32) På grund af de særlige forhold, der 
kendetegner kreditvurderinger af offentlige 
låntagere, og for at mindske risikoen for 
volatilitet bør det kræves, at 
kreditvurderingsbureauer kun offentliggør 
disse kreditvurderinger, efter at 
markedspladserne i Unionen har lukket, 
eller mindst en time før de åbner. Det synes 
desuden vigtigt at styrke bestemmelserne 
om behandling af fortrolige oplysninger. 
Et kreditvurderingsbureau bør kunne 
forsinke offentliggørelsen af fortrolige 
oplysninger, forudsat at en sådan 
forsinkelse ikke vil kunne vildlede 
offentligheden, og at udstederen kan 
sikre, at de pågældende oplysninger 
behandles fortroligt. Listen over personer, 
der kan modtage oplysninger i henhold til 
12 timers-reglen, bør også begrænses og 
klart identificeres af den kreditvurderede 
enhed.  

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) I lyset af de særlige kendetegn ved 
kreditvurdering af offentlige låntagere og 
sådanne vurderingers betydelige 
virkninger ikke alene for markedet, men 
også for den pågældende medlemsstats 
økonomi, bør det forbydes 
kreditvurderingsbureauer at udstede 
uopfordrede kreditvurderinger af 
offentlige låntagere. Hvis en medlemsstat 
ikke ønsker at blive kreditvurderet, har 
investorerne pålidelig dokumentation til 
deres rådighed, ud fra hvilken de kan 
vurdere gælden, som f.eks. rapporter fra 
Kommissionen, Den Europæiske 
Centralbank (ECB) og Den 
Internationale Valutafond (IMF).

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32b) For bedre at kunne tackle 
spørgsmålet om offentlig gæld bør 
Kommissionen forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
oprettelse af et fuldstændig uafhængigt 
offentligt europæisk 
kreditvurderingsbureau, der skal have til 
opgave at vurdere kreditværdigheden af 
medlemsstaternes offentlige gæld. I denne 
rapport bør det fastlægges, om et 
eksisterende institut kan udføre opgaven 
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med at kreditvurdere offentlig gæld. 
Rapporten bør omfatte et 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant. 
Det nye offentlige europæiske 
kreditvurderingsbureau bør tildeles en 
tilstrækkelig stor personalestyrke og 
tilstrækkelige ressourcer, således at der 
kan sikres kreditvurderinger af høj 
kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 32 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32c) I betragtning af de særlige 
kendetegn ved kreditvurdering af 
offentlige låntagere og for at forebygge en 
fare for smitte blandt medlemsstaterne bør 
tilkendegivelser, hvor der bekendtgøres 
ændringer for en vis gruppe lande, 
forbydes, selv om de ledsages af 
landerapporter.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning indføres en fælles 
reguleringsstrategi med henblik på at øge 
integriteten, gennemsigtigheden, 
ansvarligheden, den gode ledelse og 
pålideligheden i de 

Ved denne forordning indføres en fælles 
reguleringsstrategi med henblik på at øge 
integriteten, gennemsigtigheden, 
ansvarligheden og den gode ledelse i de 
kreditvurderingsaktiviteter, der bidrager til 
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kreditvurderingsaktiviteter, der bidrager til 
kvaliteten af kreditvurderinger, som 
udstedes i Unionen, hvilket bidrager til at 
sikre, at det indre marked fungerer på 
tilfredsstillende vis, samtidig med at der 
sikres et højt niveau af forbruger- og 
investorbeskyttelse. Ved forordningen 
fastsættes betingelserne for udstedelse af 
kreditvurderinger og organisations- og 
adfærdsregler for 
kreditvurderingsbureauer, herunder for 
deres aktionærer og selskabsdeltagere, for 
at øge kreditvurderingsbureauers 
uafhængighed, undgå interessekonflikter 
og forbedre beskyttelsen af forbrugere og 
investorer.

kvaliteten af kreditvurderinger, som 
udstedes i Unionen, hvilket bidrager til at 
sikre, at det indre marked fungerer på 
tilfredsstillende vis, samtidig med at der 
sikres et højt niveau af forbruger- og 
investorbeskyttelse. Ved forordningen 
fastsættes betingelserne for udstedelse af 
kreditvurderinger og organisations- og 
adfærdsregler for 
kreditvurderingsbureauer, herunder for 
deres aktionærer og selskabsdeltagere, for 
at øge kreditvurderingsbureauers 
uafhængighed, undgå interessekonflikter 
og forbedre beskyttelsen af forbrugere og 
investorer.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Litra a) affattes således:
"(a) "kreditvurdering": en 
informationstjeneste for investorer og 
forbrugere om kreditværdigheden af en 
enhed, en gælds- eller finansiel 
forpligtelse, obligation, præferenceaktie 
eller andet finansielt instrument eller af 
en udsteder af en sådan gælds- eller 
finansiel forpligtelse, obligation, 
præferenceaktie eller et sådant finansielt 
instrument, der udstedes ved brug af et 
etableret og defineret 
klassificeringssystem af 
kreditvurderingskategorier, og som er 
underlagt en ansvarsordning"

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I artikel 3 tilføjes følgende stykke:
2a. ESMA forelægger udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på yderligere at præcisere og 
om nødvendigt tilpasse definitionen af 
kreditvurdering i stk. 1, litra a), og 
undtagelserne i stk. 2, på grundlag af en 
regelmæssig gennemgang.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra -a a (nyt)
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-aa) følgende litra indsættes:
"(ea) "assisterende 
kreditvurderingsanalytiker": en person, 
der har ansvaret for at bistå en ledende 
kreditvurderingsanalytiker i dennes 
arbejde"

Or. en
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra w

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(w) "vurderingsforventning": en 
meningstilkendegivelse om en 
kreditvurderings forventede udvikling på 
kort og mellemlang sigt."

(w) "vurderingsforventning": en udtalelse
om en kreditvurderings forventede 
udvikling på kort og mellemlang sigt, 
herunder kreditovervågning, på grundlag 
af objektive kriterier."

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra w a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(wa) "uopfordret kreditvurdering": en 
kreditvurdering, som 
kreditvurderingsbureauer udarbejder på 
anden vis end efter anmodning fra en 
udsteder.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra w c (nyt)



PE480.852v01-00 20/37 PR\892526DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(wc) "nøjagtighedsgrad": et mål for et 
kreditvurderingsbureaus evne til at tildele 
høje kreditvurderinger til udstedere, der 
opfylder deres forpligtelser, og lave 
kreditvurderinger til udstedere, der ikke 
opfylder deres forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 4a

Statsgældsvurderinger
1. Hvis et kreditvurderingsbureau 
udsteder en kreditvurdering af statsgæld, 
tages der behørigt hensyn til de særlige 
forhold ved denne kreditvurdering og 
virkningerne for den finansielle stabilitet i 
almindelighed.
2. En medlemsstat kan beslutte ikke at 
tillade, at dens statsgæld kreditvurderes. 
Uopfordrede kreditvurderinger af 
statsgæld forbydes.
3. Bestilte kreditvurderinger af statsgæld 
opfylder i fuld udstrækning 
bestemmelserne i artikel 8, stk. 5."

Or. en
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 5 a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a Artikel 5a 

Finansielle institutioners overdrevne 
afhængighed af kreditvurderinger

Finansielle institutioners overdrevne 
afhængighed af kreditvurderinger

Kreditinstitutter, investeringsselskaber, 
forsikrings- og genforsikringsselskaber, 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, 
administrations- og investeringsselskaber, 
forvaltere af alternative investeringsfonde 
og centrale modparter som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. xx/201x af xx xxx 201x om OTC-
derivater, centrale modparter og 
transaktionsregistre skal selv foretage en 
vurdering af kreditrisikoen og ikke 
udelukkende eller mekanisk forlade sig på 
kreditvurderinger, når de skal bedømme en 
enheds eller et finansielt instruments 
kreditværdighed. De kompetente 
myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet 
med disse virksomheder, fører nøje kontrol 
med, om virksomhedernes 
kreditvurderingsprocesser er tilstrækkelige.

Kreditinstitutter, investeringsselskaber, 
forsikrings- og genforsikringsselskaber, 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, 
administrations- og investeringsselskaber, 
forvaltere af alternative investeringsfonde 
og centrale modparter som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. xx/201x af xx xxx 201x om OTC-
derivater, centrale modparter og 
transaktionsregistre skal selv foretage en 
vurdering af kreditrisikoen og ikke 
udelukkende forlade sig på 
kreditvurderinger, når de skal bedømme en 
enheds eller et finansielt instruments 
kreditværdighed. De kompetente 
myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet 
med disse virksomheder, fører nøje kontrol 
med, om virksomhedernes 
kreditvurderingsprocesser er tilstrækkelige.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5c
Ugyldighed af aftalevilkår, hvor der i 
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overdreven grad tages hensyn til eksterne 
kreditvurderinger ved forvaltningen af 
individuelle eller kollektive porteføljer 
1. Aftalevilkår i forbindelse med et 
kollektivt eller individuelt 
porteføljeforvaltningsprodukt, der kræver, 
at valget af de værdipapirer, som udgør 
den forvaltede portefølje, udelukkende 
baseres på eksterne kreditvurderinger, er 
ugyldige.
2. Aftalevilkår, der tillader en kreditor at 
anmode udstederen af obligationerne om 
tilbagebetaling på et tidligere tidspunkt i 
forhold til obligationernes normale 
forfaldsdato på grund af en nedgradering 
af den eksterne kreditvurdering af 
instrumentet, er ugyldige.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 5 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5d
Overdreven afhængighed af 

kreditvurderinger i EU-lovgivningen
I unionslovgivningen henvises der ikke til 
kreditvurderinger i reguleringsøjemed, og 
alle bestemmelser i sektorbestemt 
lovgivning, der indeholder en forpligtelse 
til at tage hensyn til kreditvurderinger, 
inden der foretages investeringer, eller 
inden andre rådes til at foretage 
investeringer, ophæves. Senest den ...* 
forelægger Kommissionen en detaljeret 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om gennemførelsen af denne artikel i 
unionslovgivningen, eventuelt ledsaget af 
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lovgivningsmæssige forslag. Rapporten 
indeholder henstillinger om udvikling af 
kapacitet til at foretage egne 
kreditvurderinger, således at automatiske 
procykliske reaktioner på ændrede 
kreditvurderinger kan forebygges. 
____________
* EUT: dato indsættes: seks måneder 
efter ikrafttrædelsesdatoen.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7 a (nyt)
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 6 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I artikel 6 affattes den indledende del 
af stk. 3 således:
"3. På anmodning af et 
kreditvurderingsbureau kan ESMA
undtage et kreditvurderingsbureau fra 
at opfylde kravene i punkt 2, 5, 6 og 9 i 
afsnit A i bilag I og artikel 7, stk. 2 og 4,
hvis kreditvurderingsbureauet kan 
godtgøre, at disse krav ikke står i 
rimeligt forhold til arten, omfanget og 
kompleksiteten af dets virksomhed og 
arten og omfanget af udstedelsen af 
kreditvurderinger, og at: 

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7 b (nyt)
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 6 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Artikel 6, stk. 3, litra a), affattes 
således:
"(a) kreditvurderingsbureauet har 
mindre end 50 
kreditvurderingsanalytikere

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7 c (nyt)
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7c) I artikel 6 tilføjes følgende stykke:
"3a. I henhold til artikel 16a i forordning 
(EU) nr. 1095/2010 udarbejder ESMA 
retningslinjer med henblik på at fastlægge 
nye betalingsmodeller for at sikre, at 
udvælgelse af kreditvurderingsbureauer 
og den måde, hvorpå de modtager 
betaling, er fuldstændig uafhængig af den 
kreditvurderede enhed, i afventning af 
konklusionerne i Kommissionens rapport 
om udsteder betaler-modellen, jf. artikel 
39, stk. 1."

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 6 a – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En aktionær eller en selskabsdeltager i et 
kreditvurderingsbureau, som besidder 
mindst 5 % af kapitalen eller 
stemmerettighederne i dette bureau, må 
ikke

1. En aktionær eller en selskabsdeltager i et 
kreditvurderingsbureau må ikke

(a) besidde 5 % eller derover af kapitalen i 
et andet kreditvurderingsbureau. Dette 
forbud gælder ikke for kapitalrettigheder i 
diversificerede kollektive 
investeringsordninger, herunder 
forvaltede midler, såsom pensionskasser 
eller livsforsikring, forudsat at 
kapitalrettighederne i de diversificerede 
kollektive investeringsordninger ikke 
giver den pågældende mulighed for at 
udøve bestemmende indflydelse på 
forretningsaktiviteterne i disse ordninger

(a) være aktionær eller selskabsdeltager i 
et andet kreditvurderingsbureau eller på 
anden måde have en direkte eller 
indirekte ejerskabsinteresse i et andet 
kreditvurderingsbureau 

(b) have ret eller beføjelse til at udøve 5 % 
eller derover af stemmerettighederne i et 
andet kreditvurderingsbureau
(c) have ret eller beføjelse til at udpege 
eller afsætte medlemmer af
administrations-, ledelses- eller 
tilsynsorganet i et andet 
kreditvurderingsbureau

(c) have ret eller beføjelse til at udpege 
eller afsætte medlemmer af 
administrations-, ledelses- eller 
tilsynsorganet i et andet 
kreditvurderingsbureau

(d) være medlem af administrations-, 
ledelses- eller tilsynsorganet i et andet 
kreditvurderingsbureau

(d) være medlem af administrations-, 
ledelses- eller tilsynsorganet i et andet 
kreditvurderingsbureau

(e) have beføjelse til at udøve eller faktisk 
udøve en bestemmende indflydelse over et 
andet kreditvurderingsbureau.

(e) have beføjelse til at udøve eller faktisk 
udøve en bestemmende indflydelse over et 
andet kreditvurderingsbureau.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 6 a a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6aa
Forbud mod fusioner mellem og 

overtagelser af visse 
kreditvurderingsbureauer

Et registreret kreditvurderingsbureau, der 
har optjent over 20 % af sine samlede 
årlige indtægter ved 
kreditvurderingsvirksomhed i Unionen, 
eller som tilhører en gruppe af 
kreditvurderingsbureauer, der har optjent 
sådanne indtægter, må ikke fusionere 
med eller overtage et andet registreret 
kreditvurderingsbureau i en periode på ti 
år fra ...*, medmindre de tilhører samme 
gruppe af kreditvurderingsbureauer pr. 
...*.
____________
* EUT: ikrafttrædelsesdato indsættes.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 6 b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6ba
Maksimal andel af bestilte 

kreditvurderinger
Den maksimale andel af bestilte 
kreditvurderinger for hver af 
aktivklasserne banker, forsikringer og 
virksomheder fastsættes til 25 % af 
markedet i nominelle beløb.
Den maksimale andel af bestilte 
kreditvurderinger for strukturerede 
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finansielle produkter fastsættes til 25 % af 
markedet i nominelle beløb.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For hver aktivklasse må en ledende 
kreditvurderingsanalytiker og en 
assisterende kreditvurderingsanalytiker 
ikke overvåge over otte henholdsvis ti 
udstedere.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10 – litra b
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der offentliggøres ikke 
vurderingsforventninger med hensyn til 
kreditvurderinger af offentlige låntagere. 
Hvis væsentlige faktorer berettiger til en 
revision, offentliggør 
kreditvurderingsbureauet en 
kreditvurdering med angivelse af de 
objektive grunde, der retfærdiggør en 
opdatering af kreditvurderingen. 

Or. en
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10 – litra b
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestilte kreditvurderinger af offentlige 
låntagere udstedes på en sådan måde, at 
det sikres, at et givet lands særlige forhold 
er blevet analyseret. En tilkendegivelse, 
hvor der bekendtgøres ændringer for en 
vis gruppe lande, forbydes, selv om den 
ledsages af særskilte landerapporter.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kreditvurderingsbureauer sikrer, at 
kreditvurderinger og 
vurderingsforventninger fremlægges og 
behandles i overensstemmelse med 
kravene i afsnit D i bilag I."

2. Kreditvurderingsbureauer sikrer, at 
kreditvurderinger og 
vurderingsforventninger fremlægges og 
behandles i overensstemmelse med 
kravene i afsnit D i bilag I. 
Kreditvurderingsbureauer fremlægger 
ikke andre faktorer end dem, der vedrører 
kreditvurderingen, og afholder sig fra 
bedømmelser og analyser, der ligger uden 
for en kreditvurderings rammer.

Or. en
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Indtil oplysningerne om 
kreditvurderingen offentliggøres for 
markedet, hemmeligholder 
kreditvurderingsbureauet oplysningerne. 
Kreditvurderingsbureauet fører en liste 
over personer med adgang til 
oplysningerne inden en sådan 
offentliggørelse og over personer, til hvem 
oplysningerne frigives forud for 
offentliggørelsen.
Listen over personer, som på forhånd får 
forelagt kreditvurderingen, begrænses til 
personer, som hver kreditvurderet enhed 
udpeger med henblik herpå.
Artikel 6 i direktiv 2003/6/EF om 
behandling af fortrolige oplysninger og 
om fortegnelser over personer med intern 
viden finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11b
Kreditvurderingsbureauers resultater

1. Ethvert registreret og ethvert godkendt 
kreditvurderingsbureau offentliggør sine 
misligholdelsesrater for hver aktivklasse 
inden for hver kreditvurderingskategori 



PE480.852v01-00 30/37 PR\892526DA.doc

DA

og sine nøjagtighedsgrader for hver 
aktivklasse. ESMA fremsætter 
bemærkninger om disse rater og 
understreger styrker og svagheder hos 
hvert kreditvurderingsbureau.
2. ESMA analyserer og vurderer 
kreditvurderingsbureauers resultater ved 
hjælp af data, der indsamles i dens 
centrale register (CEREP). ESMA 
sammenligner 
kreditvurderingsbureauernes 
misligholdelsesrater og 
nøjagtighedsgraderne for hver 
aktivklasse. ESMA offentliggør en årlig 
rapport om sin sammenlignende 
vurdering med et ratingsystem for 
resultaterne.
3. Den årlige rapport offentliggøres på 
ESMA's websted.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 20
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 35 a – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Den ordning for civilretligt ansvar, 
der finder anvendelse, er ordningen i det 
land, hvor den investor, der har lidt 
skaden, havde sit sædvanlige opholdssted 
på det tidspunkt, hvor skaden indtrådte.

Or. en
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 24 – litra b
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 39 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. EU vurderer internt EU-
medlemsstaters kreditværdighed. I dette 
øjemed oprettes der et uafhængigt 
offentligt europæisk 
kreditvurderingsbureau, eller et 
eksisterende uafhængigt EU-organ får til 
opgave at vurdere boniteten af 
medlemsstaters statsgæld. Senest den ...* 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om, 
hvorvidt opgaven i henhold til denne 
artikel skal overdrages til et nyt eller et 
eksisterende organ, og fremsætter en 
henstilling med et lovgivningsmæssigt 
forslag. Kommissionen vurderer også det 
personale- og ressourcebehov, der kræves 
for at sikre organets fuldstændige 
uafhængighed. 
___________
* EUT: Indsæt venligst dato: seks 
måneder efter ikrafttrædelsesdatoen.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 24 a (nyt)
Forordning 1060/2009/EF
Artikel 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 39a
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ESMA's personale og ressourcer
Senest den ...* vurderer ESMA de 
personale- og ressourcebehov, som opstår 
som følge af overtagelsen af dens 
beføjelser og opgaver i overensstemmelse 
med denne forordning, og forelægger en 
rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.
___________
* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter ikrafttrædelsesdatoen."

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning – ændringsretsakt
BILAG I – punkt 1 – litra b – led ii
Forordning 1060/2009/EF
Bilag I – afsnit B – punkt 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"aa) en aktionær eller en selskabsdeltager i 
et kreditvurderingsbureau, der direkte eller 
indirekte besidder 10% eller derover af 
enten kapitalen eller stemmerettighederne 
i det pågældende kreditvurderingsbureau, 
eller som på anden måde er i stand til at 
øve betydelig indflydelse på 
kreditvurderingsbureauets 
forretningsaktiviteter, som direkte eller 
indirekte ejer finansielle instrumenter hos 
den kreditvurderede enhed eller en 
tilknyttet tredjepart eller har enhver anden 
direkte eller indirekte ejerskabsinteresse i 
denne enhed eller tredjepart, bortset fra 
kapitalrettigheder i diversificerede 
kollektive investeringsordninger, herunder 
forvaltede midler såsom pensionskasser 
eller livsforsikring, som ikke giver den 
pågældende mulighed for at udøve 
betydelig indflydelse på ordningens 
forretningsaktiviteter".

'(aa) en aktionær eller en selskabsdeltager i 
et kreditvurderingsbureau, som direkte 
eller indirekte ejer finansielle instrumenter 
hos den kreditvurderede enhed eller en 
tilknyttet tredjepart eller har enhver anden 
direkte eller indirekte ejerskabsinteresse i 
denne enhed eller tredjepart, bortset fra 
kapitalrettigheder i diversificerede 
kollektive investeringsordninger, herunder 
forvaltede midler såsom pensionskasser 
eller livsforsikring, som ikke giver den 
pågældende mulighed for at udøve 
betydelig indflydelse på ordningens 
forretningsaktiviteter".
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Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning – ændringsretsakt
BILAG I – punkt 1 – litra b – led iii
Forordning 1060/2009/EF
Bilag I – afsnit B – punkt 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ba) når kreditvurderingen udstedes for den 
kreditvurderede enhed eller en tilknyttet 
tredjepart, der direkte eller indirekte 
besidder 10% eller derover af enten 
kapitalen eller stemmerettighederne i 
kreditvurderingsbureauet".

'(ba) når kreditvurderingen udstedes for 
den kreditvurderede enhed eller en 
tilknyttet tredjepart, der direkte eller 
indirekte besidder kapital eller 
stemmerettigheder i 
kreditvurderingsbureauet".

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning – ændringsretsakt
BILAG I – punkt 1 – litra b – led iv
Forordning 1060/2009/EF
Bilag I – afsnit B – punkt 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ca) en aktionær eller en selskabsdeltager i 
et kreditvurderingsbureau, der direkte eller 
indirekte besidder 10% eller derover af 
enten kapitalen eller stemmerettighederne 
i det pågældende kreditvurderingsbureau, 
eller som på anden måde er i stand til at 
øve betydelig indflydelse på 
kreditvurderingsbureauets 
forretningsaktiviteter, er medlem af den 
kreditvurderede enheds eller en tilknyttet 
tredjeparts administrations- eller 
tilsynsorganer".

'(ca) en aktionær eller en selskabsdeltager i 
et kreditvurderingsbureau er medlem af 
den kreditvurderede enheds eller en 
tilknyttet tredjeparts administrations- eller 
tilsynsorganer".

Or. en
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning – ændringsretsakt
ANNEX I – punkt 4 – litra f
Forordning 1060/2009/EF
Bilag I – afsnit D – punkt 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) Punkt 5, første afsnit, affattes således: (f) Punkt 5, første afsnit, udgår.
5. Når et kreditvurderingsbureau 
meddeler en kreditvurdering eller en 
vurderingsforventning, skal det i dets 
pressemeddelelser eller rapporter 
redegøre for de nøgleelementer, der ligger 
til grund for kreditvurderingen eller 
vurderingsforventningen."

Or. en
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BEGRUNDELSE

1. Forslagets baggrund

Kreditvurderingsbureauers virksomhed har vidtrækkende følger for økonomiske og finansielle 
aktørers adfærd og offentlige institutioners virksomhed. De vækker fortsat stor offentlig 
interesse og giver anledning til en livlig politisk debat. Regulering af 
kreditvurderingsbureauer er derfor et særligt og meget følsomt aspekt af den mere generelle 
reform af finansmarkedernes funktionsmåde.

Dette spørgsmål blev behandlet af EU-institutionerne for ikke så længe siden i forordning 
(EF) nr. 1060/2009 og den efterfølgende forordning (EU) nr. 513/2011, en ændringsretsakt, 
der er knyttet til reformen af finanstilsynet, og som navnlig tager sigte på at tillægge den 
nyoprettede tilsynsmyndighed (ESMA) særlige beføjelser og ansvarsområder. I juni 2011 
vedtog Europa-Parlamentet en ikkelovgivningsmæssig beslutning (på grundlag af en 
meddelelse fra Kommissionen fra juni 2010), hvori man efterlyste en styrkelse af 
lovgivningsrammen og understregede, hvor vigtigt det er at mindske den for store 
afhængighed af kreditvurderingsbureauer.

Det forhold, at spørgsmålet tages op en tredje gang inden for lidt over to år, er et tegn på, hvor 
kompleks emnet er, og hvor stort behovet er for at finde mere effektive løsninger på visse 
uløste problemer. 

2. De vigtigste elementer i Kommissionens forslag
(a) Udvidelse af forordningens anvendelsesområde til at omfatte vurderingsforventninger
I forslaget til forordning (COM(2011)0747) om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 
fokuserer man på problemet med, at investorer og udstedere i for høj grad forlader sig på 
eksterne kreditvurderinger fra kreditvurderingsbureauer, og derfor søger man at fremme 
anvendelsen af interne kreditvurderinger.

Kommissionen udvider i sit forslag reglerne for kreditvurderinger til også at omfatte 
vurderingsforventninger. Ifølge den ændrede tekst skal kreditvurderingsbureauer navnlig 
angive, inden for hvilket tidsrum der kan forventes en ændring af kreditvurderingen.

(b) Ændringer vedrørende anvendelsen af kreditvurderinger
I henhold til artikel 5a i den nye forordning skal visse finansielle enheder ikke udelukkende 
forlade sig på eksterne kreditvurderinger, når de skal bedømme finansielle instrumenters 
kreditværdighed. Denne regel er i overensstemmelse med de principper om begrænsning af 
afhængigheden af kreditvurderinger, som Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) fastlagde i 
oktober 2010. Andre ændringer sigter mod at begrænse risikoen for, at deltagere på de 
finansielle markeder er overdrevent afhængige af kreditvurderinger med hensyn til 
strukturerede finansielle instrumenter. Udstedere af strukturerede finansielle instrumenter skal 
samtidig indhente to kreditvurderinger fra to forskellige kreditvurderingsbureauer.

Med hensyn til institutter for kollektiv investering i værdipapirer og forvaltere af alternative 
investeringsfonde opfordres de nationale lovgivere til at sikre, at EU-lovgivningen 
gennemføres i national ret på en sådan måde, at princippet om at forebygge overdreven 
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afhængighed af kreditvurderinger befæstes.

(c) Kreditvurderingsbureauers uafhængighed
Ændringerne hertil skal løse interessekonflikter, der involverer udsteder betaler-modellen, og 
som har relation til aktionærerne i kreditvurderingsbureauer. Der fastsættes en række 
principper: (a) en maksimumgrænse for aktieposter, hvor ingen selskabsdeltager eller 
aktionær i et kreditvurderingsbureau må besidde 5 % eller derover af kapitalen i et andet 
kreditvurderingsbureau (b) et rotationsprincip (ved bestilte kreditvurderinger) for 
kreditvurderingsbureauer, der engageres af en udsteder, med henblik på at sikre, at et givet 
kreditvurderingsbureau ikke foretager kreditvurderinger i over tre år for den pågældende 
udsteder eller over et år, hvis det kreditvurderer over ti gældsinstrumenter fra samme 
udsteder. En obligatorisk rotationsordning for kreditvurderingsbureauer skal skabe større 
konkurrence på markedet for kreditvurderinger.

(d) Offentliggørelse af kreditvurderinger
Forslaget skærper kravene for offentliggørelse af kreditvurderinger til udstederne, således at 
en kreditvurderet enhed får tid og mulighed for at kontrollere, om en kreditvurdering 
indeholder fejl, og fremføre modargumenter.

(e) Kreditvurderinger af offentlige låntagere
Kreditvurderinger af offentlige låntagere er uden tvivl et særligt spørgsmål. For første gang 
understreges dette i forslaget for at tydeliggøre, at strengere bestemmelser for de forskellige 
former for kreditvurderinger af offentlige låntagere er en forudsætning for kreditvurderinger 
af højere kvalitet. I henhold til artikel 8, stk. 2, skal kreditvurderingsbureauer revurdere 
kreditvurderinger af offentlige låntagere hver sjette måned i stedet for hver tolvte måned. 
Kreditvurderinger af offentlige låntagere bør først kunne offentliggøres, efter at 
markedspladserne i EU er lukket og indtil mindst en time, før de åbner. Der skal indføres nye 
transparenskrav for kreditvurderingsbureauer, navnlig når det gælder personale, der har til 
opgave at udstede kreditvurderinger.

(f) Europæisk kreditvurderingsbureau
I modsætning til, hvad Europa-Parlamentet krævede i sit forslag til beslutning af 8. juni 2011, 
indeholder Kommissionens forslag om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 intet forslag 
om at etablere et europæisk kreditvurderingsbureau. Dette spørgsmål bør dog drøftes igen i 
forbindelse med denne betænkning.

(g) Forslaget indeholder andre væsentlige nyskabelser, nemlig at ESMA skal kontrollere de 
metoder, kreditvurderingsbureauer anvender ved udstedelse af kreditvurderinger, og at der 
skal indføres en ordning for civilretligt ansvar for kreditvurderingsbureauer på grundlag af 
princippet om omvendt bevisbyrde.

Der er generelt tale om meget vigtige punkter, som for en stor del kan støttes, men visse 
aspekter skal tydeliggøres og strammes op, så at man undgår uønskede virkninger, når 
foranstaltningerne gennemføres. 

3. Ordførerens forslag
Nogle af ordførerens forslag ligger på linje med Kommissionens tekst, medens andre sigter 
mod at tage spørgsmål op, der ikke behandles i forslaget til ny forordning, ved at der 
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fremlægges innovative forslag og angives mulige alternative løsninger.

 Ændringsforslagene tager bl.a. sigte på følgende:
1) Den nuværende definition af kreditvurdering som en "udtalelse" afskaffes, og 

kreditvurderinger omdefineres som en "informationstjeneste".
2) Uopfordrede kreditvurderinger af offentlige låntagere forbydes, og Kommissionen 

opfordres til at fastslå, om et eksisterende organ kan vurdere medlemsstaternes 
kreditværdighed, eller om der skal oprettes et nyt organ til dette formål.

3) De gældende bestemmelser skal gennemgås nøje, og man skal gå ud over, hvad der 
allerede er fastsat i forslaget til ny forordning, med henblik på helt at afskaffe kravet 
om, at offentlige og private aktører automatisk skal tage hensyn til kreditvurderinger 
og deres konsekvenser (dette gælder navnlig aftalevilkår, hvorefter værdipapirer 
automatisk sælges i tilfælde af en nedgradering, eller tilbagebetaling fremskyndes, 
hvis kreditvurderingen falder under et vist niveau).

4) Krydsejerskab af aktier forbydes, når det gælder forvaltning af eller kontrol med mere 
end et kreditvurderingsbureau, og kreditvurderingsbureauer må ikke besidde aktier 
eller have finansielle interesser i kreditvurderede enheder.

5) Der bør indføres begrænsninger for mulige overtagelser eller fusioner for 
kreditvurderingsbureauer, der allerede har opnået en betydelig omsætning inden for 
kreditvurderingsvirksomhed i EU.

6) Der kan indføres begrænsninger for markedsandele, når det gælder kvantitet og/eller 
værdi af kreditvurderinger af finansielle aktører og strukturerede produkter.

7) EMSA får til opgave at fremlægge en årlig vurdering af kreditvurderingsbureauers 
effektivitet og resultater på grundlag af nøjagtige kriterier.

8) EMSA bør udarbejde nye forslag om betalingsmodeller, der sikrer, at udvælgelse af 
kreditvurderingsbureauer og den måde, hvorpå de modtager betaling, er fuldstændig 
uafhængig af de kreditvurderede enheder.

Målet er således først og fremmest at sætte gang i en debat, der tager hensyn til de forskellige 
tiltag og synspunkter, men som også tjener til atter at tildele kreditvurderingsbureauer den 
plads, de fortjener, dvs. at deres kreditvurderinger bør behandles som informationer, der skal 
tages hensyn til, men at disse informationer ikke har nogen særstatus eller automatisk kan 
påvirke de økonomiske og finansielle aktørers og de offentlige institutioners virksomhed 
gennem skadelige procykliske effekter. Det må fremover forhindres, at tidspunkt og form for 
offentliggørelse af resultater – som det nu for ofte er tilfældet – udgør ensidige beslutninger 
fra kreditvurderingsbureauernes side, uanset hvor nye eller originale de oplysninger, der 
formidles, rent faktisk er, navnlig ikke når det gælder situationen og udsigterne for den 
offentlige sektor.


