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P8_TA(2017)0468 

Övergångsbestämmelser för att mildra inverkan av införandet av IFRS 9 

***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 30 november 2017 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 

vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och 

kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala 

motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, 

rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av 

förordning (EU) nr 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2017 – 2016/0360B(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016)0850), 

– 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 (C8-0158/2017), 

– 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 Europeiska centralbankens yttrande av den 8 november 20171, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

30 mars 20172, 

– med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 18 maj 2017 om att ge utskottet 

för ekonomi och valutafrågor tillstånd att dela upp kommissionens förslag och att 

                                                 
1  Ännu ej offentliggjort i EUT. 
2  EUT C 209, 30.6.2017, s. 36. 



 

 

utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av detta, 

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 

utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets 

företrädare av den 15 november 2017] att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet 

med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 

(A8-0255/2017). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 

parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 

förslag. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0360B 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 30 november 2017 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av 

förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller övergångsarrangemang för att mildra inverkan på 

kapitalbasen av införandet av IFRS 9 och för hanteringen av vissa av den offentliga sektorns 

exponeringar uttryckta i en medlemsstats nationella valuta som stora exponeringar 

 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/2395.) 

 


