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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 förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0747),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0420/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet 
med protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, 
och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken av den …1,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den …2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för rättsliga 
frågor (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

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

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

                                               
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kreditutsikters betydelse för investerare 
och emittenter och även deras påverkan på 
marknaderna kan jämföras med 
kreditbetygs betydelse och påverkan.
Tillämpliga på kreditutsikter bör därför alla 
krav i förordning (EG) nr 1060/2009 vara 
som syftar till att trygga att kreditvärdering 
är fri från intressekonflikter och är korrekt 
och överblickbar. Enligt gällande 
tillsynspraxis är flera krav i förordningen 
tillämpliga på kreditutsikter. I denna 
förordning införs en definition på 
kreditutsikter och klargörs vilka särskilda 
bestämmelser som är tillämpliga på dessa.
Detta bör göra reglerna klarare och bidra 
till rättslig förutsebarhet. Definitionen på 
kreditutsikter i denna förordning bör också 
omfatta åsikter om den troliga utvecklingen 
på kort sikt för kreditbetyg, något som 
allmänt kallas bevakningslistor (”credit 
watches”).

(4) Kreditutsikters betydelse för investerare 
och emittenter och även deras påverkan på 
marknaderna kan jämföras med 
kreditbetygs betydelse och påverkan.
Tillämpliga på kreditutsikter bör därför alla 
krav i förordning (EG) nr 1060/2009 vara 
som syftar till att trygga att kreditvärdering 
är fri från intressekonflikter och är korrekt 
och överblickbar. Enligt gällande 
tillsynspraxis är flera krav i förordningen 
tillämpliga på kreditutsikter. I denna 
förordning införs en definition på 
kreditutsikter och klargörs vilka särskilda 
bestämmelser som är tillämpliga på dessa.
Detta bör göra reglerna klarare och bidra 
till rättslig förutsebarhet. Definitionen på 
kreditutsikter i denna förordning bör också 
omfatta åsikter om den troliga utvecklingen 
på kort sikt för kreditbetyg, något som 
allmänt kallas bevakningslistor (”credit 
watches”). Kommissionen bör anta förslag 
till tekniska standarder för tillsyn som 
utarbetats av Esma i syfte att vid behov 
inkludera andra offentliggöranden från 
kreditvärderingsinstitut i den verksamhet 
som övervakas inom ramen för denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(6) Redan förordning (EG) nr 1060/2009 
tillhandahöll en första uppsättning åtgärder 
för att ta itu med 
kreditvärderingsinstitutens och deras 
kreditvärderings oberoende och integritet.
Redan i denna förordning från 2009 hade 
flera bestämmelser det som underliggande 
mål att säkerställa 
kreditvärderingsinstitutens oberoende och 
att fastställa, hantera och i möjligaste mån 
undvika eventuella intressekonflikter.
Även om de erbjuder en stabil grundval, 
verkar gällande regler inte vara tillräckligt 
effektiva i detta hänseende.
Kreditvärderingsinstitut uppfattas 
fortfarande inte som tillräckligt oberoende 
aktörer. Att den kreditvärderade enheten 
väljer ut och arvoderar 
kreditvärderingsinstitutet (modellen där 
emittenten betalar) skapar inneboende 
intressekonflikter, som inte tillräckligt kan 
åtgärdas med gällande regler. Med denna 
modell (”issuer-pays”-modellen) 
stimuleras kreditvärderingsinstitutet att ge 
emittenten goda kreditbetyg för att säkra en 
varaktig affärsrelation som garanterar 
intäkter eller också för att säkra ytterligare 
arbete och inkomster. Dessutom kan 
relationerna mellan 
kreditvärderingsinstitutens och de 
kreditvärderade enheternas aktieägare 
skapa intressekonflikter som inte helt kan 
hanteras med gällande regler. Resultatet 
blir att kreditbetyg som utfärdas med denna 
modell kan uppfattas som kreditbetyg som 
snarare passar emittenten än som 
kreditbetyg som investeraren behöver.
Utan att det påverkar slutsatserna i den 
rapport som kommissionen i 
december 2012 ska lämna om denna 
modell enligt artikel 39.1 i 
förordning (EG) nr 1060/2009, är det 
viktigt att öka kraven på 
kreditvärderingsinstitutens oberoende för 
att öka tillförlitligheten hos kreditbetygen 
som utfärdas med modellen i fråga.

(6) Redan förordning (EG) nr 1060/2009 
tillhandahöll en första uppsättning åtgärder 
för att ta itu med 
kreditvärderingsinstitutens och deras 
kreditvärderings oberoende och integritet.
Redan i denna förordning från 2009 hade 
flera bestämmelser det som underliggande 
mål att säkerställa 
kreditvärderingsinstitutens oberoende och 
att fastställa, hantera och i möjligaste mån 
undvika eventuella intressekonflikter.
Även om de erbjuder en stabil grundval, 
verkar gällande regler inte vara tillräckligt 
effektiva i detta hänseende.
Kreditvärderingsinstitut uppfattas 
fortfarande inte som tillräckligt oberoende 
aktörer. Att den kreditvärderade enheten 
väljer ut och arvoderar 
kreditvärderingsinstitutet (modellen där 
emittenten betalar) skapar inneboende 
intressekonflikter, som inte tillräckligt kan 
åtgärdas med gällande regler. Med denna 
modell (”issuer-pays”-modellen) 
stimuleras kreditvärderingsinstitutet att ge 
emittenten goda kreditbetyg för att säkra en 
varaktig affärsrelation som garanterar 
intäkter eller också för att säkra ytterligare 
arbete och inkomster. Dessutom kan 
relationerna mellan 
kreditvärderingsinstitutens och de 
kreditvärderade enheternas aktieägare 
skapa intressekonflikter som inte helt kan 
hanteras med gällande regler. Resultatet 
blir att kreditbetyg som utfärdas med denna 
modell kan uppfattas som kreditbetyg som 
snarare passar emittenten än som 
kreditbetyg som investeraren behöver.
Utan att det påverkar slutsatserna i den 
rapport som kommissionen i 
december 2012 ska lämna om denna 
modell enligt artikel 39.1 i 
förordning (EG) nr 1060/2009, är det 
viktigt att öka kraven på 
kreditvärderingsinstitutens oberoende för 
att öka tillförlitligheten hos kreditbetygen 
som utfärdas med modellen i fråga. Emsa 
bör i detta syfte utarbeta möjliga 
alternativa betalningsmodeller för att 
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säkerställa att valet och arvoderingen av 
kreditvärderingsinstitutet är helt 
oberoende av den kreditvärderade 
enheten.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I syfte att främja konkurrensen 
mellan kreditvärderingsinstitut bör för 
vart och ett av följande båda områden ett 
tröskelvärde fastställas över vilket 
kreditvärderingsinstitut skulle förbjudas 
att öka sin andel av begärda kreditbetyg. 
För kreditvärdering av banker, 
försäkringsbolag och företag ska den 
maximala andelen av begärda kreditbetyg 
för var och en av de tre tillgångsklasserna
fastställas till 25 procent av marknaden i 
nominella termer. För strukturerade 
finansiella produkter ska den maximala 
procentandelen begärda kreditbetyg 
fastställas till 25 procent av marknaden i 
nominella termer. Motivet till 
25-procentsgränsen är å ena sidan att 
inget kreditvärderingsinstitut skulle 
kreditvärdera huvuddelen av 
obligationsemittenterna/ 
obligationsemissionerna för en viss 
tillgångsklass och å andra sidan att en 
sådan åtgärd, eftersom 
obligationsemittenter oftast kreditvärderas 
av två kreditvärderingsinstitut, skulle göra 
det möjligt för fler kreditvärderingsinstitut 
att värva upp till 25 procent av 
obligationsemittenterna eller 
obligationsemissionerna i en viss 
tillgångsklass.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ett kreditvärderingsinstituts oberoende 
av en kreditvärderad enhet berörs också av 
eventuella intressekonflikter mellan dess 
större aktieägare och den kreditvärderade 
enheten: Ett kreditvärderingsinstituts 
aktieägare kan ingå i en kreditvärderad 
enhets eller anknuten tredje parts ledning 
eller styrelse. Bestämmelserna i förordning
(EG) nr 1060/2009 täckte denna typ av 
situation bara när det gäller 
intressekonflikter som vållas av 
kreditvärderingsanalytiker, personer som 
godkänner kreditbetyg eller andra anställda 
på kreditvärderingsinstitutet. Emellertid 
berörde förordningen inte potentiella 
intressekonflikter orsakade av 
kreditvärderingsinstituts aktieägare eller 
delägare. För att befästa 
kreditvärderingsinstitutens uppfattade
oberoende av kreditvärderade enheter, bör 
gällande bestämmelser om 
intressekonflikter orsakade av anställda på 
kreditvärderingsinstitut utvidgas till
intressekonflikter orsakade av aktieägare 
eller delägare som äger betydande andelar i 
kreditvärderingsinstitutet. Därför bör 
kreditvärderingsinstitutet avstå från att 
utfärda kreditbetyg eller bör meddela att 
kreditbetyget kan ha påverkats, om en 
aktieägare eller delägare med 10 % av 
institutets röster också ingår i den 
kreditvärderade enhetens ledning eller 
styrelse eller har investerat i denna enhet.
Dessutom bör en aktieägare eller delägare 
med betydande inflytande på 
kreditvärderingsinstitutets 
affärsverksamhet inte tillhandahålla 
konsulttjänster eller rådgivning på den 
kreditvärderade enheten eller anknuten 

(13) Ett kreditvärderingsinstituts oberoende 
av en kreditvärderad enhet berörs också av 
eventuella intressekonflikter mellan dess 
större aktieägare och den kreditvärderade 
enheten: Ett kreditvärderingsinstituts 
aktieägare kan ingå i ledningen eller 
styrelsen för en enhet eller anknuten 
tredje part som begärt ett kreditbetyg från 
kreditvärderingsinstitutet.
Bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 1060/2009 täckte denna 
typ av situation bara när det gäller 
intressekonflikter som vållas av 
kreditvärderingsanalytiker, personer som 
godkänner kreditbetyg eller andra anställda 
på kreditvärderingsinstitutet. Emellertid 
berörde förordningen inte potentiella 
intressekonflikter orsakade av 
kreditvärderingsinstituts aktieägare eller 
delägare. För att befästa 
kreditvärderingsinstitutens oberoende av 
kreditvärderade enheter, bör gällande 
bestämmelser om intressekonflikter 
orsakade av anställda på 
kreditvärderingsinstitut utvidgas till 
intressekonflikter orsakade av aktieägare 
eller delägare som äger betydande andelar i 
kreditvärderingsinstitutet. Därför bör 
kreditvärderingsinstitutet avstå från att 
utfärda kreditbetyg om en aktieägare eller 
delägare med rösträtt i institutet också 
ingår i den kreditvärderade enhetens 
ledning eller styrelse eller har investerat i 
denna enhet eller står i ett förhållande till 
den kreditvärderade enheten eller till en 
anknuten part som kan föranleda en 
intressekonflikt.  Dessutom bör en 
aktieägare eller delägare med betydande 
inflytande på kreditvärderingsinstitutets 
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tredje part när det gäller dess 
företagsstruktur, juridiska struktur, 
tillgångar, skulder eller verksamhet.

affärsverksamhet inte tillhandahålla 
konsulttjänster eller rådgivning på den 
kreditvärderade enheten eller anknuten 
tredje part när det gäller dess 
företagsstruktur, juridiska struktur, 
tillgångar, skulder eller verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Kreditvärderingsinstitutens uppfattade
oberoende bör särskilt påverkas av om 
samma aktieägare eller delägare investerar 
i olika kreditvärderingsinstitut som inte 
tillhör samma grupp av 
kreditvärderingsinstitut, åtminstone om 
investeringen i fråga är så stor att dessa 
aktieägare eller personal kan utöva ett 
visst inflytande över institutets 
verksamhet. För tryggande av 
kreditvärderingsinstituts (uppfattade)
oberoende, är det därför lämpligt med 
striktare föreskrifter om relationerna 
mellan kreditvärderingsinstitut och deras 
aktieägare. Av detta skäl bör ingen 
samtidigt ha en andel på 5 % eller mer i 
fler än ett kreditvärderingsinstitut, om 
instituten inte tillhör samma grupp. Målet 
att säkerställa tillräckligt oberoende 
kreditvärderingsinstitut gör att investerare 
inte samtidigt bör ha investeringar på 5 % 
eller mer i fler än ett 
kreditvärderingsinstitut.

(15) Kreditvärderingsinstitutens oberoende
skulle särskilt kunna påverkas av om 
samma aktieägare eller delägare investerar 
i olika kreditvärderingsinstitut som inte 
tillhör samma grupp av 
kreditvärderingsinstitut. För undvikande 
av faktiska eller potentiella 
intressekonflikter och för tryggande av 
kreditvärderingsinstituts oberoende, är det 
därför lämpligt med striktare föreskrifter 
om relationerna mellan 
kreditvärderingsinstitut och deras 
aktieägare. Av detta skäl bör en aktieägare
eller delägare i ett kreditvärderingsinstitut 
inte samtidigt investera i ett annat
kreditvärderingsinstitut såvida detta inte 
ingår i samma grupp.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Möjliga fusioner mellan 
registrerade kreditvärderingsinstitut, 
särskilt där ett stort 
kreditvärderingsinstitut är inblandat, 
skulle innebära att emittenternas 
valmöjligheter mellan olika institut på 
marknaden minskar och att konkurrenter 
försvinner. Det skulle sannolikt leda till 
svårigheter för emittenter när de behöver 
utse ett eller flera nya 
kreditvärderingsinstitut. Därför är det 
lämpligt att förbjuda 
kreditvärderingsinstitut att investera i 
andra kreditvärderingsinstitut och att 
tillfälligt förbjuda fusioner mellan stora 
kreditvärderingsinstitut och deras 
konkurrenter.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Personer som kontrollerar 5 % av ett 
börsnoterat bolags röster bör 
offentliggöra detta, bland annat för att det 
för investerare är väsentligt att känna till 
förändringar av sådana bolags 
röstfördelning. Detta föreskrivs i
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/109/EG av den 
15 december 2004 om harmonisering av 
insynskraven angående upplysningar om 
emittenter vars värdepapper är upptagna 
till handel på en reglerad marknad. 

utgår



PE480.852v03-00 12/36 PR\892526SV.doc

SV

Därför anses 5 % av rösterna vara ett 
större innehav som kan påverka ett bolags 
röstfördelning. Det är därför lämpligt att 
använda nivån 5 % för begränsning av 
samtidiga investeringar i fler än ett 
kreditvärderingsinstitut. Denna åtgärd 
bör anses vara proportionerlig, då alla i 
unionen registrerade 
kreditvärderingsinstitut är onoterade 
företag och därför inte omfattas av de 
insyns- och förfarandebestämmelser som 
gäller för börsnoterade företag i EU. 
Onoterade företag styrs ofta av 
aktieägares protokoll eller avtal och 
antalet aktieägare eller delägare är 
vanligtvis lågt. Därför kan även en 
minoritetsandel på ett onoterat företag 
innebära inflytande. För att det 
fortfarande ska vara möjligt att göra rent 
ekonomiska investeringar i 
kreditvärderingsinstitut får detta förbud 
mot att samtidigt investera i fler än ett 
institut inte utvidgas till investeringar i 
fondföretag som förvaltas av tredje part 
som är oberoende av investeraren och inte 
omfattas av dennes inflytande.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Användningen av kreditbetyg bör 
inte utlösa automatiska reaktioner när ett 
låneinstrument nedgraderas, oavsett om 
sådana instrument är börsnoterade eller 
inte. I händelse av en nedgradering av 
statspapper nedgraderas även lokala 
myndigheter och företag i den berörda 
medlemsstaten även om de är finansiellt 
sunda.  En sådan automatisk 
nedgradering bör inte leda till en 



PR\892526SV.doc 13/36 PE480.852v03-00

SV

automatisk försäljning av värdepapperen 
eftersom investerarna själva bör bedöma 
emittenten.  

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) När det gäller kreditvärdering av 
statspapper är det viktigt att undvika 
procykliska effekter på marknaden enbart 
på grund av att en eventuell översyn av en 
medlemsstats kreditbetyg aviseras. Därför 
bör ingen kreditutsikt offentliggöras för 
statspapper. Om det föreligger betydande 
faktorer som motiverar en översyn bör 
kreditvärderingsinstitutet i fråga 
offentliggöra ett kreditbetyg med objektiva 
skäl till varför kreditbetyget behöver 
uppdateras.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Med hänsyn till att kreditbetyg på 
statspapper har vissa särdrag och för att 
minska volatilitsrisken, bör 
kreditvärderingsinstitut åläggas att bara 
offentliggöra dem efter att de i unionen 
etablerade handelsplatserna har stängt för 
dagen och senast en timma innan de åter 
öppnas.

(32) Med hänsyn till att kreditbetyg på 
statspapper har vissa särdrag och för att 
minska volatilitsrisken, bör 
kreditvärderingsinstitut åläggas att bara 
offentliggöra dem efter att de i unionen 
etablerade handelsplatserna har stängt för 
dagen och senast en timma innan de åter 
öppnas. Det förefaller dessutom viktigt att 
skärpa reglerna för hantering av 
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konfidentiella uppgifter. Ett 
kreditvärderingsinstitut bör kunna 
fördröja offentliggörande av konfidentiell 
information under förutsättning att en 
sådan fördröjning sannolikt inte vilseför 
allmänheten och att emittenten faktiskt 
kan garantera konfidentialiteten i denna 
information. Förteckningen över personer 
som kan motta information enligt 
12-timmarsregeln bör också vara 
begränsad och personerna bör vara klart 
och tydligt identifierade av den 
kreditvärderade enheten. 

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Med tanke på särdragen i 
kreditvärderingen av statspapper och dess 
betydande effekter inte bara för 
marknaden utan för ekonomin i den 
berörda medlemsstaten bör 
kreditvärderingsinstitut förbjudas att 
utfärda kreditbetyg på statspapper på eget 
initiativ. Om en medlemsstat inte önskar 
bli kreditvärderad har investerare 
tillförlitlig dokumentation till sitt 
förfogande för att bedöma dessa 
statspapper, såsom rapporter från 
kommissionen, Europeiska centralbanken 
(ECB) och Internationella valutafonden 
(IMF). 

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 32b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32b) I syfte att hitta en bättre lösning på 
statspappersfrågan bör kommissionen 
översända en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om att 
inrätta ett fullständigt oberoende 
offentligt europeiskt 
kreditvärderingsinstitut som har till 
uppgift att bedöma kreditvärdigheten på 
medlemsstaternas statspapper. I denna 
rapport bör det fastställas huruvida en 
existerande institution skulle kunna 
utföra uppgiften att kreditvärdera 
statspapper. Rapporten bör vid behov 
innehålla ett lagstiftningsförslag. Det nya 
offentliga europeiska 
kreditvärderingsinstitutet bör få 
tillräckligt med personal och resurser så
att en hög kvalitet på bedömningarna kan 
säkerställas. 

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 32c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32c) Med tanke på särdragen i 
kreditvärderingen av statspapper och för 
att förhindra en smittorisk mellan 
medlemsstaterna bör uttalanden med 
aviseringar av översyner av vissa länder 
förbjudas även om de åtföljs av enskilda 
länderapporter.

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning införs 
gemensamma regleringsmetoder för att 
främja integritet, överblickbarhet, ansvar,
goda styrelseformer och tillförlitlighet
inom kreditvärderingsverksamhet och 
därmed bidra till bättre kvalitet på de 
kreditbetyg som utfärdas inom 
gemenskapen, vilket bidrar till att få den 
inre marknaden att fungera friktionsfritt 
samtidigt som en hög nivå uppnås på 
skyddet av konsumenter och investerare. I 
den fastställs villkor för utfärdande av 
kreditbetyg och bestämmelser om 
kreditvärderingsinstitutens organisation 
och uppförande, inklusive deras aktieägare 
och delägare, för att främja deras 
oberoende, undvika intressekonflikter och 
stärka skyddet av konsumenter och 
investerare.

Genom denna förordning införs 
gemensamma regleringsmetoder för att 
främja integritet, överblickbarhet, ansvar
och goda styrelseformer inom 
kreditvärderingsverksamhet och därmed 
bidra till bättre kvalitet på de kreditbetyg 
som utfärdas inom gemenskapen, vilket 
bidrar till att få den inre marknaden att 
fungera friktionsfritt samtidigt som en hög 
nivå uppnås på skyddet av konsumenter 
och investerare. I den fastställs villkor för 
utfärdande av kreditbetyg och 
bestämmelser om 
kreditvärderingsinstitutens organisation 
och uppförande, inklusive deras aktieägare 
och delägare, för att främja deras 
oberoende, undvika intressekonflikter och 
stärka skyddet av konsumenter och 
investerare.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Led a ska ersättas med följande:
”a) kreditbetyg: en informationstjänst 
som erbjuds investerare och konsumenter 
avseende kreditvärdigheten hos en enhet, 
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en skuld eller finansiell förpliktelse, 
räntebärande värdepapper, 
preferensaktier eller andra finansiella 
instrument, eller en emittent av en skuld 
eller finansiell förpliktelse, räntebärande 
värdepapper, preferensaktier eller 
andra finansiella instrument, som 
genomförts med hjälp av ett etablerat 
och definierat rangordningssystem med 
olika betygskategorier och som är 
föremål för skadeståndsansvar,”

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till som punkt 2a:
2a. Esma ska överlämna förslag till 
tekniska standarder för tillsyn och på 
grundval av en regelbunden översyn 
precisera och vid behov justera 
definitionen av kreditbetyg i punkt 1 a och 
undantagen i punkt 2.
Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder 
som avses i första stycket, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led -aa (nytt)
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Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) Följande led ska införas som led ea:
”ea) biträdande/ 
kreditvärderingsanalytiker: en person som 
har i uppdrag att bistå den ledande 
kreditvärderingsanalytikern i dennes 
verksamhet.”

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led c
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 3 – punkt 1 – led w

Kommissionens förslag Ändringsförslag

w) kreditutsikt: en bedömning av ett 
kreditbetygs sannolika utveckling på kort 
och medellång sikt.”

w) kreditutsikt: ett uttalande på grundval 
av objektiva kriterier om ett kreditbetygs 
sannolika utveckling på kort och medellång 
sikt, inbegripet bevakningslistor.”

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led c
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 3 – punkt 1 – led wa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

wa) kreditbetyg på eget initiativ: ett 
kreditbetyg som kreditvärderingsinstitut 
utfärdar på annat sätt än på emittentens 
begäran.
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Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led c
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 3 – punkt 1 – led wc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

wc) korrekthetsgrad: ett mått på ett 
kreditvärderingsinstituts förmåga att 
tilldela höga kreditbetyg till emittenter 
som inte ställer in betalningarna och låga 
kreditbetyg till emittenter som faktiskt gör 
det.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Följande artikel ska införas som 
artikel 4a:

”Artikel 4a
Kreditvärdering av statspapper

1. När ett kreditvärderingsinstitut utfärdar 
ett kreditbetyg på statspapper ska 
vederbörlig hänsyn tas till denna 
kreditvärderings särdrag och effekterna 
på den finansiella stabiliteten i allmänhet. 
2. En medlemsstat får besluta att inte 
tillåta att dess statspapper kreditvärderas. 
Kreditvärdering på eget initiativ av 
statspapper ska vara förbjuden.
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3. Begärda kreditbetyg på statspapper ska 
vara helt förenliga med artikel 8.5.”

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kreditinstitut, värdepappersföretag, 
försäkringsföretag och 
återförsäkringsföretag, 
tjänstepensionsinstitut, förvaltnings- och 
investmentbolag, förvaltare av alternativa 
investeringsfonder och centrala motparter 
som definieras i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr xx/201x om 
OTC-derivat, centrala motparter och 
transaktionsregister ska göra sin egen 
kreditriskbedömning och får inte 
uteslutande eller slentrianmässigt förlita 
sig på kreditbetyg vid bedömningen av en 
enhets eller ett finansiellt instruments 
kreditvärdighet. Behöriga myndigheter 
som svarar för tillsynen av dessa företag 
ska noga kontrollera att företagens 
kreditvärderingsförfaranden är adekvata.

Kreditinstitut, värdepappersföretag, 
försäkringsföretag och 
återförsäkringsföretag, 
tjänstepensionsinstitut, förvaltnings- och 
investmentbolag, förvaltare av alternativa 
investeringsfonder och centrala motparter 
som definieras i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr xx/201x om 
OTC-derivat, centrala motparter och 
transaktionsregister ska göra sin egen 
kreditriskbedömning och får inte 
uteslutande förlita sig på kreditbetyg vid 
bedömningen av en enhets eller ett 
finansiellt instruments kreditvärdighet. 
Behöriga myndigheter som svarar för 
tillsynen av dessa företag ska noga 
kontrollera att företagens 
kreditvärderingsförfaranden är adekvata.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 5c
Ogiltigheten hos kontraktsvillkor som i  
alltför hög grad förlitar sig på externa 
kreditbetyg vid förvaltning av enskilda 
eller kollektiva portföljer 
1. Alla kontraktsvillkor i samband med en 
kollektiv eller enskild 
portföljförvaltningsprodukt som kräver att 
valet av de värdepapper som utgör den 
förvaltade portföljen ska grundas 
uteslutande på externa kreditbetyg ska 
vara ogiltiga.
2. Alla kontraktsvillkor som tillåter en 
fordringsägare att av 
obligationsemittenten begära en 
återbetalning i förtid jämfört med 
obligationernas naturliga förfallodag på 
grund av en sänkning av det externa 
kreditbetyget av värdepapperet ska vara 
ogiltiga. 

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 5d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5d
Alltför stor förlitan på kreditbetyg i 

EU:s lagstiftning
Unionslagstiftningen får inte hänvisa till 
kreditbetyg i rättsligt reglerade 
sammanhang, och alla bestämmelser som 
innehåller ett krav på att beakta 
kreditbetyg innan investeringar görs eller 
rådgivning till andra ges ska upphävas.   
Senast den …* ska kommissionen lägga 
fram en detaljerad rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
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genomförandet av denna artikel i 
unionens lagstiftning, vid behov åtföljd av 
lagstiftningsförslag. Rapporten ska 
innehålla rekommendationer avseende 
utvecklingen av förmågan att göra egna 
kreditvärderingar så att automatiska 
procykliska effekter av ändrade 
kreditbetyg kan undvikas. 
____________
* EUT: För in datumet: sex månader 
efter dagen för ikraftträdandet.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 6 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I artikel 6 ska inledningen i punkt 3 
ersättas med följande:
”3. På begäran av ett 
kreditvärderingsinstitut får Esma
undanta ett kreditvärderingsinstitut 
från skyldigheten att uppfylla kraven i 
bilaga I avsnitt A punkterna 2, 5, 6 och 9
samt artikel 7.2 och 7.4, om 
kreditvärderingsinstitutet kan visa att 
kraven inte är proportionerliga med 
hänsyn till verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet, och till 
arten och omfattningen av utfärdandet 
av kreditbetyg och att 

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
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Artikel 1 – led 7b (nytt)
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) I artikel 6.3 ska led a ersättas med 
följande:
”a) kreditvärderingsinstitutet har 
mindre än 
50 kreditvärderingsanalytiker.”

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7c (nytt)
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 6 – punkt 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7c) I artikel 6 ska följande stycke läggas 
till:
”3a. Esma ska i enlighet med artikel 16 a 
i förordning (EU) nr 1095/2010 utarbeta 
riktlinjer för nya betalningsmodeller som 
säkerställer att valet och arvoderingen av 
kreditvärderingsinstituten är helt 
oberoende av den värderade enheten, i 
avvaktan på slutsatserna från 
kommissionens rapport i enlighet med 
artikel 39.1 om modellen där 
kreditvärderingsinstitutet får ersättning av 
den kreditvärderade enheten.”

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
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Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 6a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En aktieägare eller delägare i ett 
kreditvärderingsinstitut som innehar 5 % 
eller mer av kapitalet eller rösterna i det 
institutet får inte

1. En aktieägare eller delägare i ett 
kreditvärderingsinstitut får inte

a) inneha 5 % eller mer av kapitalet i 
något annat kreditvärderingsinstitut; detta 
förbud är inte tillämpligt på innehav i 
diversifierade fondprogram, inklusive 
diversifierade investeringsfonder som 
pensionsfonder och livförsäkring, 
förutsatt att innehavet i de diversifierade 
fondprogrammen inte gör att denne kan 
utöva ett betydande inflytande på dessa 
programs affärsverksamhet;

a) vara aktieägare eller delägare i ett annat 
kreditvärderingsinstitut eller på annat sätt 
ha ett direkt eller indirekt ägarintresse i 
ett annat kreditvärderingsinstitut;

b) ha rätt eller befogenhet att utnyttja 5 % 
eller mer av rösterna i något annat 
kreditvärderingsinstitut;
c) ha rätt eller befogenhet att tillsätta eller 
avsätta ledamöter i styrelse, ledning eller 
kontrollorgan i något annat 
kreditvärderingsinstitut;

c) ha rätt eller befogenhet att tillsätta eller 
avsätta ledamöter i styrelse, ledning eller 
kontrollorgan i något annat 
kreditvärderingsinstitut;

d) vara ledamot i styrelse, ledning eller 
kontrollorgan i något annat 
kreditvärderingsinstitut;

d) vara ledamot i styrelse, ledning eller 
kontrollorgan i något annat 
kreditvärderingsinstitut;

e) ha befogenhet att utöva eller faktiskt 
utöva ett dominerande inflytande eller 
kontroll i något annat 
kreditvärderingsinstitut.

e) ha befogenhet att utöva eller faktiskt 
utöva ett dominerande inflytande eller 
kontroll i något annat 
kreditvärderingsinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 6aa (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6aa
Förbud mot fusioner mellan och förvärv 

av vissa kreditvärderingsinstitut
Ett registrerat kreditvärderingsinstitut 
som har genererat mer än 20 procent av 
sina totala årliga intäkter från 
kreditvärderingsverksamhet i unionen 
eller som tillhör en grupp av 
kreditvärderingsinstitut som har genererat 
sådana intäkter ska inte tillåtas att 
fusionera eller förvärva något annat 
registrerat kreditvärderingsinstitut under 
10 år från och med …*, såvida de inte 
tillhör samma grupp av 
kreditvärderingsinstitut per den …*.  
____________
* EUT: inför datum för ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 6ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6ba
Den maximala procentandelen begärda 

kreditbetyg
Den maximala procentandelen begärda 
kreditbetyg för var och en av 
tillgångsklasserna bank, försäkring och 
företag ska fastställas till 25 procent av 
marknaden i nominella termer.
Den maximala procentandelen begärda 
kreditbetyg för strukturerade finansiella 
produkter ska fastställas till 25 procent av 



PE480.852v03-00 26/36 PR\892526SV.doc

SV

marknaden i nominella termer.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För varje tillgångsklass får en ledande 
kreditvärderingsanalytiker och en 
biträdande kreditvärderingsanalytiker inte 
övervaka mer än åtta respektive 
tio emittenter. 

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led b
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kreditutsikter ska inte offentliggöras för 
statspappers kreditbetyg. Om det 
föreligger betydande faktorer som 
motiverar en översyn bör 
kreditvärderingsinstitutet offentliggöra ett 
kreditbetyg med objektiva skäl till varför 
kreditbetyget behöver uppdateras.

Or. en

Ändringsförslag 33
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led b
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begärda kreditbetyg på statspapper ska 
utfärdas på ett sätt som säkerställer att ett 
visst lands särdrag har analyserats. Ett 
uttalande som aviserar en översyn av en 
viss grupp länder ska vara förbjudet även 
om det åtföljs av enskilda 
länderrapporter.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kreditvärderingsinstituten ska se till att 
kreditbetyg och kreditutsikter presenteras 
och behandlas i enlighet med kraven i 
bilaga I avsnitt D.

2. Kreditvärderingsinstituten ska se till att 
kreditbetyg och kreditutsikter presenteras 
och behandlas i enlighet med kraven i 
bilaga I avsnitt D. 
Kreditvärderingsinstituten ska inte 
presentera några andra faktorer än de 
som avser kreditbetygen och ska undvika 
omdömen och analyser som inte hör till 
kreditbetygen.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 10 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tills informationen om kreditbetyget 
offentliggörs för marknaden ska 
kreditvärderingsinstitutet hålla 
informationen konfidentiell. 
Kreditvärderingsinstitutet ska ha en 
förteckning över personer med tillgång till 
informationen före ett sådant 
offentliggörande och över personer som 
får denna information före 
offentliggörandet.
Förteckningen över personer som får 
kreditbetyget i förväg ska begränsas till 
personer som särskilt utsetts för detta av 
varje kreditvärderad enhet.
Artikel 6 i direktiv 2003/6/EG med 
föreskrifter om hantering av konfidentiell 
information och om förteckningar över 
personer med tillgång till 
insiderinformation ska gälla.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 11b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11b
Resultat från kreditvärderingsinstitut

1. Alla registrerade eller certifierade 
kreditvärderingsinstitut ska offentliggöra 
andelen inställda betalningar för varje 
tillgångsklass inom varje 
kreditvärderingsklass och 
korrekthetsgraden för varje tillgångsklass.
Esma ska kommentera dessa uppgifter 
och belysa styrkor och svagheter hos varje 
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kreditvärderingsinstitut.
2. Esma ska analysera och bedöma 
resultaten från kreditvärderingsinstituten 
med hjälp av de uppgifter som insamlats 
till dess centrala arkiv (Cerep). Esma ska 
jämföra andelen inställda betalningar för 
kreditvärderingsinstitut och 
korrekthetsgraden för varje tillgångsklass.
Esma ska offentliggöra en årsrapport om 
sin jämförande bedömning med ett 
betygssystem för resultaten.
3. Årsrapporten ska offentliggöras på 
Esmas webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 20
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 35a – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Det tillämpliga systemet för 
skadeståndsansvar ska vara det som finns 
i det land där den investerare som led 
skadan hade sin normala hemvist när 
skadan inträffade. 

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 24 – led b
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 39 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. EU ska internt bedöma 
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kreditvärdigheten hos Europeiska 
unionens medlemsstater. I detta syfte ska 
ett oberoende offentligt europeiskt 
kreditvärderingsinstitut inrättas, eller så 
ska en befintlig oberoende 
unionsinstitution få i uppdrag att bedöma 
kreditvärderingsinstitut för 
medlemsstaternas statspapper.  Senast den 
…* ska kommissionen överlämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om huruvida en ny eller befintlig 
institution bör få det som beskrivs i denna 
artikel i uppdrag och lämna en 
rekommendation med ett 
lagstiftningsförslag. Kommissionen ska 
också bedöma frågan om den personal 
och de resurser som krävs för att 
säkerställa ett fullständigt oberoende för 
institutionen. 
___________
EUT, för in datum: sex månader efter 
dagen för ikraftträdandet.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 24a (nytt)
Förordning (EG) nr 1060/2009
Artikel 39a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Följande artikel ska införas som 
artikel 39a:

Artikel 39a
”Esmas personal och resurser

Senast den …* ska Esma bedöma 
personal- och resursbehoven till följd av 
de befogenheter och uppgifter Esma får 
enligt denna förordning, och förelägga 
Europaparlamentet, rådet och 
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kommissionen en rapport.
___________
EUT, för in datum: 12 månader efter 
dagen för ikraftträdandet.”

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led b – led ii
Förordning (EG) nr 1060/2009
Bilaga I – avsnitt B – punkt 3 – led aa

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”aa en aktieägare eller en delägare i ett 
kreditvärderingsinstitut, innehar, direkt 
eller indirekt, 10 % eller mer av antingen 
kapitalet eller rösterna i det 
kreditvärderingsinstituten eller på annat 
sätt kan utöva ett betydande inflytande 
över kreditvärderingsinstitutets 
affärsverksamhet, direkt eller indirekt,
äger finansiella instrument i den 
kreditvärderade enheten eller i en anknuten 
tredje part eller har något annat direkt eller 
indirekt ägarintresse i denna enhet eller 
part med undantag av innehav genom 
diversifierade fondprogram eller 
diversifierade investeringsfonder, 
inbegripet pensionsfonder eller 
livförsäkring, som inte innebär att denne 
kan utöva ett betydande inflytande över 
programmets affärsverksamhet,”

”aa en aktieägare eller en delägare i ett 
kreditvärderingsinstitut, direkt eller 
indirekt, äger finansiella instrument i den 
kreditvärderade enheten eller i en anknuten 
tredje part eller har något annat direkt eller 
indirekt ägarintresse i denna enhet eller 
part med undantag av innehav genom 
diversifierade fondprogram eller 
diversifierade investeringsfonder, 
inbegripet pensionsfonder eller 
livförsäkring, som inte innebär att denne 
kan utöva ett betydande inflytande över 
programmets affärsverksamhet,”

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led b – led iii
Förordning (EG) nr 1060/2009
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Bilaga I – avsnitt B – punkt 3 – led ba

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ba) kreditbetyget har utfärdats för en 
kreditvärderad enhet eller en anknuten 
tredje part som direkt eller indirekt innehar
10 % eller mer av antingen kapitalet eller 
rösterna i det kreditvärderingsinstitutet,

”ba) kreditbetyget har utfärdats för en 
kreditvärderad enhet eller en anknuten 
tredje part som direkt eller indirekt innehar
kapital eller röster i det 
kreditvärderingsinstitutet,

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led b – led iv
Förordning (EG) nr 1060/2009
Bilaga I – avsnitt B – punkt 3 – led ca

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ca) en aktieägare eller en delägare i ett 
kreditvärderingsinstitut som, direkt eller 
indirekt, innehar 10 % eller mer av 
antingen kapitalet eller rösterna i det 
kreditvärderingsinstitutet eller på annat 
sätt kan utöva ett betydande inflytande 
över kreditvärderingsinstitutets 
affärsverksamhet, är ledamot i den 
kreditvärderade enhetens eller anknutna 
tredje partens styrelse.”

”ca) en aktieägare eller en delägare i ett
kreditvärderingsinstitut är ledamot i den 
kreditvärderade enhetens eller anknutna 
tredje partens styrelse,”

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilaga I – led 4 – led f
Förordning (EG) nr 1060/2009
Bilaga I – Avsnitt D – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I punkt 5 ska första stycket ersättas med f) I punkt 5 ska första stycket strykas.
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följande:
”5. När ett kreditvärderingsinstitut 
tillkännager ett nytt kreditbetyg eller nya 
kreditutsikter ska det i sina 
pressmeddelanden eller rapporter förklara 
vilka faktorer som i första hand legat till 
grund för kreditbetyget eller 
kreditutsikterna.”

Or. en
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MOTIVERING

1. Bakgrund till förslaget

Kreditvärderingsinstitutens verksamhet har långtgående effekter på de ekonomiska och 
finansiella aktörernas beteende och de offentliga institutioners verksamhet. De fortsätter att 
väcka ett stort offentligt intresse och föranleder en livlig politisk debatt. Denna förordning är 
därför en ytterst känslig aspekt av den större reformen av de finansiella marknadernas 
funktionssätt.

Denna fråga behandlades av de europeiska institutionerna för inte så länge sedan genom 
förordning (EG) nr 1060/2009 och senare förordning (EG) nr 513/2011, en ändringsakt som 
är förknippad med reformen av den finansiella tillsynen och som syftade till att ge specifika 
befogenheter och ansvarsområden till den nya tillsynsmyndigheten (Esma). 
Europaparlamentet antog en icke-lagstiftningsresolution i juni 2011 (baserad på 
ett kommissionsmeddelande från juni 2010) där man efterlyste en fastare regleringsram och 
betonade hur viktigt det är att minska det alltför stora beroendet av kreditvärderingsinstitut.

Det faktum att frågan tas upp en tredje gång inom bara drygt två år är ett tecken på hur 
komplex frågan är och hur stort behovet är att finna effektivare lösningar på vissa olösta 
problem. 

2. Huvuddragen i kommissionens förslag

a) Utvidgning av tillämpningsområdet för förordningen så att kreditutsikter omfattas

I förslaget till förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 (KOM(2011)0747) 
fokuserar man på problemet med att investerare och emittenter i alltför stor grad förlitar sig på 
kreditvärderingsinstituts kreditbetyg och försöker således uppmuntra till interna 
kreditvärderingar.

Kommissionens förslag utökar tillämpningsområdet för kreditvärderingsreglerna så att de 
också omfattar kreditutsikter. Enligt den ändrade texten ska kreditvärderingsinstitut 
specificera inom vilken tidsram en ändring av kreditbetyget kan förväntas ske.

b) Ändringar när det gäller användningen av kreditbetyg

I artikel 5a i den nya förordningen förbjuds vissa finansiella enheter att grunda 
kreditvärdighetsbedömningar helt på externa kreditbetyg. Denna regel ligger i linje med de 
principer som FSB fastställde i oktober 2010 för att minska beroendet av 
kreditvärderingsinstituts kreditbetyg. Andra ändringsförslag syftar till minska risken för att 
finansmarknadsaktörer i alltför stor grad förlitar sig på kreditbetyg när det gäller strukturerade 
finansprodukter. Emittenter av strukturerade finansiella instrument kommer att åläggas att 
begära två kreditbetyg samtidigt från två olika institut. 



PR\892526SV.doc 35/36 PE480.852v03-00

SV

När det gäller UCITS-fonder och AIF-förvaltare uppmanas nationella lagstiftare att se till att 
gemenskapslagstiftningen införlivas på ett sådant sätt att principen om att undvika en alltför 
stor förlitan på kreditbetyg befästs.

c) Kreditvärderingsinstitutens oberoende

Dessa ändringsförslag syftar till att lösa de ofrånkomliga intressekonflikterna i modellen där 
emittenten betalar (issuer pays-modellen) och med aktieägarna till kreditvärderingsinstitut. 
Ett antal principer fastslås: a) en maximigräns för aktieägande där ingen aktieägare eller 
delägare i ett kreditvärderingsinstitut får äga mer än 5 procent av ett annat 
kreditvärderingsinstitut b) rotationsprincipen (vid begärda kreditbetyg) för 
kreditvärderingsinstitut som emittenter anlitar, i syfte att säkerställa att ett visst 
kreditvärderingsinstitut inte har kvar uppdraget i mer än tre år eller ett år om det 
kreditvärderar mer än 10 låneinstrument från emittenten. Obligatorisk rotation av 
kreditvärderingsinstitut syftar till att skapa större konkurrens på kreditvärderingsmarknaden.

d) Rapportering av kreditbetyg

Förslaget skärper kraven när det gäller rapporteringen av kreditbetygen till emittenterna så att 
en kreditvärderad enhet får tid och möjlighet att kontrollera om kreditbetyget innehåller fel 
och att framföra invändningar emot det.

e) Kreditvärdering av statspapper

Kreditvärdering av statspapper är otvivelaktigt en separat fråga. För första gången betonas 
detta i syfte att visa att regler som styr kreditvärdering av statspapper i alla former bör skärpas 
så att en högre kvalitet kan uppnås. I artikel 8.2 föreskrivs att kreditvärderingsinstitut måste se 
över kreditbetyg av statspapper var sjätte månad istället för var tolfte månad. Kreditbetygen 
får inte offentliggöras förrän marknaderna stängt för dagen och inte senare än en timme innan 
marknadsplatserna öppnar igen i EU. Nya transparenskrav ska införas för 
kreditvärderingsinstitut, särskilt när det gäller personal som har i uppdrag att utfärda 
kreditbetygen.

f) Ett europeiskt kreditvärderingsinstitut

Kommissionens förslag om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 innehåller inget om att 
inrätta ett europeiskt kreditvärderingsinstitut, i motsats till vad Europaparlamentet efterlyste 
i sin resolution av den 8 juni 2011. Denna fråga bör dock tas upp igen till diskussion 
i samband med detta betänkande.

g) Förslaget innehåller andra viktiga nyheter, nämligen att kreditvärderingsinstitutens metodik 
ska kontrolleras av Esma och att ett skadeståndsansvar för kreditvärderingsinstitut ska införas 
på grundval om principen om omvänd bevisbörda.

Det som föreslås är rent allmänt mycket viktiga frågor som till stor del kan stödjas men vissa 
punkter behöver förtydligas och stramas upp så att oönskade effekter kan undvikas när 
åtgärderna genomförs. 
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3. Föredragandens förslag

Vissa av föredragandens ändringsförslag ligger i linje med kommissionens text medan andra 
syftar till att hantera frågor som inte tas upp i förslaget till ny förordning genom att innovativa 
förslag läggs fram och möjliga alternativa lösningar föreslås. 

 Ändringsförslagen avser bland annat följande:

1) Att komma ifrån den nuvarande definitionen på kreditbetyg som en ”bedömning” genom 
att kreditbetyg definieras om till en ”informationstjänst”.

2) Kreditbetyg av statspapper på eget initiativ förbjuds, och kommissionen uppmanas att 
avgöra huruvida den existerande institutionen skulle kunna bedöma medlemsstaternas 
kreditvärdighet eller om ett nytt organ behöver inrättas i detta syfte.

3) De gällande reglerna behöver ses över noggrant, och man behöver gå längre än vad som 
redan föreslås i förslaget till ny förordning, i syfte att helt och hållet avskaffa kraven på 
offentliga och privata aktörer att mekaniskt följa kreditbetyg och deras effekter (det gäller 
i synnerhet kontraktsvillkor enligt vilka värdepapper automatiskt säljs då ett kreditbetyg 
sänks eller då återbetalning tidigareläggs om kreditbetyget går under en viss nivå).

4) Korsägande förbjuds när det gäller kontroll eller förvaltning av mer än 
ett kreditvärderingsinstitut, och kreditvärderingsinstitut får inte vara aktieägare eller ha 
finansiella intressen i kreditvärderade enheter.

5) Begränsningar kan införas för fusioner och förvärv av kreditvärderingsinstitut som redan 
har en betydande kreditvärderingsverksamhet i EU.

6) Begränsningar kan införas för marknadsandelarna när det gäller kvantitet och/eller värde 
av kreditvärderingar av finansiella aktörer och strukturerade produkter. 

7) Esma ges i uppdrag att lämna en årlig bedömning av kreditvärderingsinstitutens 
effektivitet och resultat, mätta med exakta kriterier.

8) Esma bör utarbeta nya förslag om betalningsmodeller som gör val och arvodering av 
kreditvärderingsinstitut helt oberoende av de kreditvärderade enheterna. 

Målet är framför allt att sätta igång en diskussion med beaktande av olika tillvägagångssätt 
och synpunkter men med syftet att ge kreditvärderingsinstitut den plats de förtjänar, dvs. att 
deras kreditvärderingar bör behandlas som viktig information men att 
kreditvärderingsinstituten inte får åtnjuta någon särställning eller automatiskt kunna påverka 
de ekonomiska och finansiella aktörernas och de offentliga institutionernas verksamhet 
genom skadliga procykliska effekter. Det får inte gå till så att tidpunkten och formen för 
rapporteringen av resultat – såsom nu alltför ofta är fallet – utgör unilaterala beslut från 
kreditvärderingsinstitutens sida, oavsett hur ny eller unik den information som förmedlas 
faktiskt är, särskilt inte när det gäller situationen och utsikterna för den offentliga sektorn.


