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Kapitalkrav (genomförandeplan) 

Europaparlamentets resolution av den 16 december 2008 om förslaget till kommissionens 

direktiv om ändring av vissa bilagor till Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/48/EG med avseende på tekniska bestämmelser om riskhantering 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 

14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning), 

särskilt artikel 150.11, 

– med beaktande av förslaget till kommissionens direktiv om ändring av vissa bilagor till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG med avseende på tekniska 

bestämmelser om riskhantering, 

– med beaktande av kommissionens förslag av den 1 oktober 2008 till Europaparlamentets 

och rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller 

banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora 

exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering (KOM(2008)0602), 

– med beaktande av kommissionens förslag av den 12 november 2008 till 

Europaparlamentets och rådets förordning om kreditvärderingsinstitut 

(KOM(2008)0704), 

– med beaktande av artikel 5a.3 b i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de 

förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens 

genomförandebefogenheter2, 

– med beaktande av artikel 81.2 och 81.4 b i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Kommissionen har lagt fram sitt förslag till översyn av kapitalkravsdirektivet. 

B. Kommissionen har också lagt fram ett förslag till direktiv om ändring av vissa bilagor till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG med avseende på tekniska 

bestämmelser om riskhantering, vilka inkluderar bestämmelser om information från 

externa ratinginstitut. 

C. Kommissionen har därefter lagt fram sitt förslag till förordning om 

kreditvärderingsinstitut. 

D. Kraven på ratinginstitut och kreditvärderingsinstitut rörande information och transparens 

bör behandlas på ett samordnat och konsekvent sätt. 

E. De informationskrav för ratinginstitut som kommissionen föreslår går utöver en teknisk 

                                                 
1   EUT L 177, 30.6.2006, s. 1. 
2   EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. 



anpassning, och därför måste parlamentet överväga förslaget ordentligt och behandla det 

på lämpligt sätt i enlighet med medbeslutandeförfarandet.  

F. För en sådan samordning och konsekvens och för parlamentets tillbörliga övervägande 

krävs det att bestämmelserna om informationskrav för ratinginstitut behandlas i enlighet 

med medbeslutandeförfarandet, inom ramen för antingen förslaget till översyn av 

kapitalkravsdirektivet eller förslaget till förordning om kreditvärderingsinstitut. 

G. Parlamentet stöder de övriga förslagen till tekniska ändringar. 

1. Europaparlamentet motsätter sig antagandet av förslaget till kommissionens direktiv om 

ändring av vissa bilagor till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG med 

avseende på tekniska bestämmelser om riskhantering. 

2. Europaparlamentet anser att detta förslag till kommissionens direktiv överskrider de 

genomförandebefogenheter som anges i direktiv 2006/48/EG. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag till åtgärd och att 

lägga fram ett nytt för utskottet. 

4. Europaparlamentet föreslår att förslaget till direktiv ändras enligt följande: 

Ändring 1 

Utkast till kommissionens direktiv – ändringsakt 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 2006/48/EG 

Bilaga VI – Del 2 – led 7 

 

Kommissionens förslag Ändring 

3. I del 2 av bilaga VI ska punkt 7 ersättas 

med följande:  

utgår 

”7. De behöriga myndigheterna ska vidta 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

principerna för ratinginstitutets metodik 

för tilldelning av kreditbetyg finns 

offentligt tillgängliga för att alla 

eventuella användare ska kunna avgöra 

om de bygger på rimliga grunder. De 

behöriga myndigheterna ska dessutom 

vidta nödvändiga åtgärder för att 

säkerställa att ratinginstitutet, när det 

gäller kreditbetyg för 

värdepapperiseringspositioner, åtar sig att 

fortlöpande lägga fram sammanfattande 

information om transaktionens struktur 

och resultaten för tillgångarna i gruppen 

samt om hur detta påverkar dess 

kreditbetyg. Denna sammanfattande 

 



information ska göras tillgänglig för alla 

kreditinstitut som utnyttjar kreditbetygen i 

det syfte som avses i artikel 96.” 

 

 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 

 


