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PARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG∗ 

till kommissionens förslag 

--------------------------------------------------------- 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr .../2011 
 

av den … 

om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter 
 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, och 

av följande skäl: 

(1) Exportkreditinstitut bidrar till utvecklingen av världshandeln genom att främja export 
och investeringar från företag på ett sätt som kompletterar den privata sektorns 
tillhandahållande av finansiering och försäkring. Unionen är part i den 
consensusöverenskommelse om ▌statsstödda exportkrediter som ingåtts inom ramen för 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). 

                                                 
∗ Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar 
med symbolen ▌. 
1 Europaparlamentets ståndpunkt av den … september 2011 och rådets beslut av den … . 
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Consensusöverenskommelsen, som ingåtts av parterna i denna, reglerar de finansiella 
villkor som exportkreditinstitut får erbjuda i syfte att främja lika spelregler för 
statsstödda exportkrediter. 

(2) Enligt rådets beslut 2001/76/EG av den 22 december 2000 om att ersätta beslutet av den 
4 april 1978 om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter2 och 
rådets beslut 2001/77/EG av den 22 december 2000 om tillämpning av principerna för 
ett ramavtal om projektfinansiering för statsstödda exportkrediter3 skall riktlinjerna i 
consensusöverenskommelsen och de särskilda bestämmelserna om projektfinansiering 
tillämpas i unionen. 

(2a) Consensusöverenskommelsen bidrar indirekt genom exportkreditinstitutens 
verksamhet till fri och rättvis handel och investeringar av företag som annars skulle 
ha mindre tillgång till krediter från den privata sektorn. 

(2b) När nationella exportkreditsystem inrättas, utvecklas och genomförs och när 
statsstödda exportkrediter kontrolleras bör medlemsstaterna följa unionens allmänna 
bestämmelser inom utrikespolitiken, bland annat när det gäller en konsolidering av 
demokratin, respekten för mänskliga rättigheter och samstämmigheten mellan olika 
politiska åtgärder för att åstadkomma utveckling samt kampen mot 
klimatförändringarna. 

(2c) Parterna i consensusöverenskommelsen är involverade i en löpande process som 
syftar till att minimera marknadssnedvridning och skapa lika spelregler där de 
premier som exportkreditinstitut tar ut är riskbaserade och bör vara tillräckliga för att 
täcka långfristiga driftskostnader och förluster, i enlighet med WTO-förpliktelser. 
För att uppnå detta mål måste exportkreditsystemen fungera på ett transparent sätt 
och instituten måste vederbörligen rapportera till OECD. 

(2d) Välriktade exportkrediter från exportkreditinstitut kan bidra till möjligheter till 
marknadstillträde för företag inom unionen, också för små och medelstora företag. 

(2e) Parterna i consensusöverenskommelsen och unionens medlemsstater har kommit 
överens om att lämna viss information om exportkrediter i enlighet med OECD:s och 
unionens transparensregler i syfte att bidra till lika spelregler för parterna och 
medlemsstaterna.  

(2f) Unionen tillämpar transparens- och rapporteringskrav i enlighet med bilaga -I till 
denna förordning. 

(2g) Med tanke på den skärpta konkurrenssituationen på världsmarknaderna och för att 
undvika konkurrensnackdelar för unionens företag bör kommissionen inom ramen 
för sitt förhandlingsmandat från medlemsstaterna stödja OECD:s ansträngningar att 
nå ut till andra än parterna i consensusöverenskommelsen. Kommissionen bör genom 
bilaterala och multilaterala förhandlingar sträva efter att etablera globala standarder 

                                                 
2 EGT L 32, 2.2.2001, s. 1. ▌ 
3 EGT L 32, 2.2001, s. 55. 
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för statsstödda exportkrediter. Globala standarder på detta område är en förutsättning 
för lika spelregler i världshandeln. 

(2h) OECD-länderna styrs av consensusöverenskommelsen medan länder utanför OECD 
inte är parter i consensusöverenskommelsen och detta skulle kunna leda till 
konkurrensfördelar för exportörer i de senare länderna. Dessa länder uppmanas 
därför att tillämpa consensusöverenskommelsen i syfte att säkerställa lika spelregler 
också på global nivå. 

(2i) Med tanke på unionens politik för bättre lagstiftning som syftar till att förenkla och 
förbättra befintlig lagstiftning, bör kommissionen och medlemsstaterna, i kommande 
översyner av consensusöverenskommelsen, i förekommande fall inrikta sig på att 
minska de administrativa bördorna för företag och nationella förvaltningar, bland 
annat exportkreditinstitut. 

(3) Parterna i consensusöverenskommelsen har beslutat ändra och förbättra 
överenskommelsen. De ändringar som överenskommits omfattar ökad 
användarvänlighet, ökad överensstämmelse med relevanta internationella skyldigheter 
och ökad insyn, särskilt för icke-parter. Dessutom har parterna till 
consensusöverenskommelsen kommit överens om att i denna införliva de bestämmelser 
om projektfinansiering som införs genom beslut 2001/77/EG och de bestämmelser om 
exportkrediter för fartyg som införs genom rådets beslut 2002/634/EG4 av den 
22 juli 2001 om ändring av beslut 2001/76/EG. 

(4) Beslut 2001/76/EG i dess ändrade lydelse bör följaktligen upphöra att gälla och ersättas 
med denna förordning och den konsoliderade och reviderade texten till 
consensusöverenskommelsen som bifogas denna, och beslut 2001/77/EG bör upphöra 
att gälla. 

(4a) För att de ändringar till riktlinjerna i consensusöverenskommelsen som parterna 
kommit överens om ska kunna införlivas i unionens lagstiftning på ett snabbt och 
smidigt sätt, bör kommissionen vid behov anta delegerade akter för att ändra bilagan 
i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 1a. Därför bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller de ändringar till riktlinjerna 
som parterna i consensusöverenskommelse kommit överens om. Det är av särskild 
vikt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, 
även på expertnivå. 

(4b) Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar kontinuerligt översänds till Europaparlamentet och rådet på 
lämpligt sätt. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.  

Artikel 1 

                                                 
4 EGT L 206, 3.8.2002, s. 16. 
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De riktlinjer som anges i consensusöverenskommelsen om ▌statsstödda exportkrediter skall 
tillämpas i unionen. Consensusöverenskommelsens text bifogas denna förordning. 

Artikel 1a 

Kommissionen ska anta delegerade akter enligt artikel 1c för att ändra bilagan till följd av 
ändringar av riktlinjerna som parterna i consensusöverenskommelsen kommit överens om. 
 

Artikel 1b 

Vid ändringar i bilagan till följd av ändringar av riktlinjerna som parterna i 
consensusöverenskommelsen kommit överens om, ska, om tvingande skäl till skyndsamhet 
föreligger, det förfarande som anges i artikel 1d gälla för delegerade akter som antas i 
enlighet med denna artikel. 
 

Artikel 1c 

Delegeringens utövande 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel. 

2. Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 1a och 1b ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från och med den dag då denna förordning träder i 
kraft. 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 1a och 1b får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i kraft. 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.  

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 1a ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom 
en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och 
rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, 
har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

Artikel 1d 

Skyndsamt förfarande 

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och 
ska tillämpas så länge inga invändningar görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen 
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av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till 
varför det skyndsamma förfarandet tillämpas. 

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 1c.5. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva 
rättsakten utan dröjsmål efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den 
sitt beslut om invändning. 

Artikel 1e 

De transparens- och rapporteringsåtgärder som ska vidtas i unionen beskrivs i bilaga -I till 
denna förordning. 

Artikel 2 

Direktiven 2001/76/EG, 2001/77/EG och 2002/634/EG ska upphöra att gälla. 

Artikel 3 

Denna förordning träder i kraft dagen efter att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 
 
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 
 
 
Utfärdad i Bryssel den  
 
 
      På rådets vägnar 

      Ordförande 
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Bilaga -I 

1. Utan att det påverkar befogenheterna för de institutioner i medlemsstaterna som 
utövar tillsyn över nationella exportkreditprogram, ska varje medlemsstat överlämna 
en årlig verksamhetsrapport till kommissionen så att transparensen ökar på 
unionsnivå. Medlemsstaterna ska i enlighet med nationell lagstiftning rapportera om 
tillgångar och skulder, utbetalda fordringar och återkrav, nya åtaganden, 
exponeringar och premier. När ansvarsförbindelser kan uppstå från verksamhet med 
statsstödda exportkrediter ska denna verksamhet rapporteras inom ramen för den 
årliga verksamhetsrapporten.  

2. I den årliga verksamhetsrapporten ska medlemsstaterna beskriva hur miljörisker, 
som kan medföra andra relevanta risker, beaktas i deras exportkreditinstituts 
verksamhet med statsstödda exportkrediter. 

3.  Kommissionen ska på grundval av denna information utarbeta en årlig översikt för 
Europaparlamentet, inbegripet en utvärdering av exportkreditinstituts efterlevnad av 
unionens mål och förpliktelser. 

4. Kommissionen ska i enlighet med sina befogenheter översända en årlig rapport till 
Europaparlamentet om de förhandlingar som förts, i de fall där kommissionen har 
förhandlingsmandat i olika internationella samarbetsfora, i syfte att etablera globala 
standarder när det gäller statsstödda exportkrediter. 

 
Den första rapporteringsperioden enligt denna förordning ska täcka år 2011. 
 

Or. en 

 
 


