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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag søger at indføre en ordning med obligatorisk registrering af og tilsyn 
med kreditvurderingsbureauer, der afgiver kreditvurderinger, som hovedsagelig er beregnet til 
brug i reguleringsøjemed af kreditinstitutioner, investeringsselskaber, forsikrings-, 
livsforsikrings- og genforsikringsselskaber, kollektive investeringsordninger og 
pensionsfonde. Hovedformålet med forslaget er at sikre, at de kreditvurderinger, der anvendes 
i Fællesskabet, er uafhængige, objektive og af højeste kvalitet.

Ordføreren rejser følgende hovedpunkter inden for Retsudvalgets normale 
kompetenceområde:

Er det korrekt, at forslaget baseres på artikel 95 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab, eller skal det i stedet baseres på artikel 47, stk. 2?

Artikel 95 vedrører det indre markeds oprettelse og funktion.

Artikel 47, stk. 2, i traktaten, der udgør en del af kapitel 2 om etableringsretten, vedrører fri 
bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital, og alle 
harmoniseringsforanstaltningerne for finansielle tjenester i EU er hidtil blevet vedtaget i 
henhold til retsgrundlaget i artikel 47, stk. 2. Dette gælder navnlig kreditinstitutter (direktiv 
2006/48/EF), investeringsselskaber (direktiv 2004/39/EF), livsforsikringsselskaber (direktiv 
2002/83), genforsikringsselskaber (direktiv 2005/68/EF), institutter for kollektiv investering i 
værdipapirer (UCITS – under omarbejdning) og arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser 
(direktiv 2003/41/EF).

Af hensyn til konsekvensen ser målet med det aktuelle forslag, nemlig at fastsætte 
betingelserne for optagelse og udøvelse af erhverv som kreditvurderingsbureau i EU, også ud 
til at henhøre under artikel 47, stk. 2.

Bør forslaget have form af en forordning eller et direktiv?

Der er forståelse for, at en forordning foretrækkes frem for et direktiv i den nuværende 
situation og det nuværende finansielle klima for at opnå en konsekvent og hurtig 
gennemførelse. I artikel 47, stk. 2, bestemmes det imidlertid, at samordningen af optagelse og 
udøvelse af de pågældende aktiviteter eller erhverv udelukkende sker ved hjælp af direktiver, 
idet brugen af forordninger udelukkes.

Hvis en forordning i dette særlige tilfælde anses for at være tvingende nødvendig, og artikel 
95 derfor fastholdes som retsgrundlag, bør implikationerne overvejes.

Kriterier for god virksomhedsledelse

Inden for rammerne af kriterierne for god virksomhedsledelse i afsnit A i bilaget foreslås det, 
at menige bestyrelsesmedlemmer har et vist ansvar, der skal sikre vurderingernes 
uafhængighed. Denne funktion har grundlæggende til formål at beskytte eksterne parter:
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Investorer og markeder. Det er uklart, om dette under alle omstændigheder er en korrekt 
opgave for menige bestyrelsesmedlemmer, der også repræsenterer aktionærerne. I nogle 
medlemsstater er det muligt for menige bestyrelsesmedlemmer at have en sådan funktion, 
men der er ingen grund til at være så streng, og ordføreren foreslår, at administrations- eller 
tilsynsorganet skal underlægges personer, der varetager en uafhængig tilsynsfunktion. Dette 
kan være menige bestyrelsesmedlemmer, hvis det er hensigtsmæssigt. For en koncern 
bestående af vurderingsbureauer er der ikke behov for dobbeltarbejde, og funktionen kan 
gælde for hele koncernen.  

Civilretligt ansvar

I det aktuelle forslag antydes det, at lovgivning vil lette retstvister. Ordføreren mener ikke, at 
der er nogen grund til at udvide det aktuelle civilretlige ansvar, der findes i medlemsstaterne, 
og som generelt allerede omfatter sager med grov forsømmelighed eller uregelmæssigheder.
Det ville rent faktisk være farligt at tilskynde til eller fremme retstvister, der kan påvirke 
vurderingsbeslutninger og åbne op for afpresning og underminering af selve den 
uafhængighed, som man søger at sikre og bevare. Der opfordres til forsigtighed på dette 
område, og der foreslås en ændring for at tydeliggøre, at det ikke er hensigten at udvide den 
nuværende ansvarsordning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre, at 
kreditvurderingsprocessen foregår 
uafhængigt af kreditvurderingsbureauets 
egne forretningsinteresser som selskab, bør 
kreditvurderingsbureauerne sikre, at der i 
administrations- eller tilsynsorganet sidder 
mindst tre menige medlemmer, der skal 
være uafhængige i henhold til punkt 13 i 
afsnit III i Kommissionens henstilling 
2005/162/EF om den rolle, der spilles af 
menige bestyrelsesmedlemmer og 
medlemmer af tilsynsorganer i 
børsnoterede selskaber og om udvalg 

(10) For at sikre, at 
kreditvurderingsprocessen foregår 
uafhængigt af kreditvurderingsbureauets 
egne forretningsinteresser som selskab, bør 
kreditvurderingsbureauerne eller en 
koncern bestående af 
kreditvurderingsbureauer sikre, at 
administrations- eller tilsynsorganet
omfatter eller er underlagt en uafhængig 
tilsynsfunktion, der varetages af personer 
med ansvar for en korrekt og ordentlig 
overholdelse af denne forordnings 
bestemmelser med hensyn til 
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nedsat i bestyrelsen/ledelsesorganet1. Det 
er desuden nødvendigt, at flertallet af 
medlemmerne af administrations- eller 
tilsynsorganet, herunder alle uafhængige 
medlemmer, har en tilstrækkelig ekspertise 
inden for finansielle tjenester.

opretholdelse af vurderingernes 
uafhængighed og kvalitet. Denne 
funktion kan varetages af mindst et ikke-
administrerende bestyrelsesmedlem. Det 
er desuden nødvendigt, at flertallet af 
medlemmerne af administrations- eller 
tilsynsorganet, herunder alle personer, der 
varetager en uafhængig tilsynsfunktion, 
har en tilstrækkelig ekspertise inden for
relevante områder af finansielle tjenester.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt, at det er menige bestyrelsesmedlemmer, der varetager 
tilsynsfunktionen, der kan være en interessekonflikt med ansvaret over for aktionærerne. 
Denne formulering gør det muligt at vælge den bedste løsning.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre vurderingernes kvalitet 
bør kreditvurderingsbureauer træffe 
foranstaltninger for at sikre, at de 
oplysninger, som ligger til grund for deres 
vurderinger, er pålidelige. 
Kreditvurderingsbureauer kan til dette 
formål bl.a. overveje at anvende 
uafhængigt reviderede årsregnskaber og 
offentlige erklæringer, kontrol foretaget af 
velrenommerede tredjepartstjenester, 
stikprøveundersøgelser foretaget af 
kreditvurderingsbureauerne selv af de 
oplysninger, der modtages, eller anvende 
kontraktbestemmelser, hvoraf det klart 
fremgår, at den kreditvurderede enhed eller 
dens tilknyttede tredjeparter kan holdes til 
ansvar, hvis de oplysninger, der leveres i 
henhold til kontrakten, er bevidst forkerte 

(15) For at sikre vurderingernes kvalitet 
bør kreditvurderingsbureauer træffe 
foranstaltninger for at sikre, at de 
oplysninger, som ligger til grund for deres 
vurderinger, er pålidelige. Det er ikke et 
kreditvurderingsbureaus opgave at 
kontrollere data, og at udstedere og 
tredjeparter har udvist tilstrækkelig omhu, 
men det skal forvisse sig om, at de kilder, 
det bygger sine vurderinger på, er denne 
tillid værdig, f.eks. via erhvervsmæssig 
uafhængighed eller rygte. 
Kreditvurderingsbureauer kan til dette 
formål bl.a. overveje at anvende 
uafhængigt reviderede årsregnskaber og 
offentlige erklæringer, kontrol foretaget af 
velrenommerede tredjepartstjenester, 
stikprøveundersøgelser foretaget af 
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eller vildledende, eller hvis den 
kreditvurderede enhed eller dens 
tilknyttede tredjeparter ikke udviser 
passende omhu med hensyn til 
nøjagtigheden af de oplysninger, der 
leveres i henhold til kontrakten.

kreditvurderingsbureauerne selv af de 
oplysninger, der modtages, eller anvende 
kontraktbestemmelser i 
transaktionsdokumenterne, hvoraf det 
klart fremgår, at den kreditvurderede enhed 
eller dens tilknyttede tredjeparter kan 
holdes til ansvar, hvis de oplysninger, der 
leveres i henhold til kontrakten, er bevidst 
forkerte eller vildledende, eller hvis den 
kreditvurderede enhed eller dens 
tilknyttede tredjeparter ikke udviser 
passende omhu med hensyn til 
nøjagtigheden af de oplysninger, der 
leveres i henhold til kontrakten.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at undgå forvirring omkring den rolle, som vurderingsbureauerne spiller 
med hensyn til tilstrækkelig omhu fra andre parters side, som vurderingsbureauerne stoler på.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) De skærpede og tydeligere retlige 
rammer, inden for hvilke 
kreditvurderingsbureauerne skal fungere, 
bør ligeledes fremme anvendelsen af 
civile søgsmål i forhold til 
kreditvurderingsbureauer i de relevante 
tilfælde i overensstemmelse med 
medlemsstaternes bestemmelser om retligt 
ansvar.

(35) Denne forordning berører ikke den 
nationale lovgivning vedrørende retten til 
at anlægge civile søgsmål i forhold til 
kreditvurderingsbureauer.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kreditvurderingsbureauer offentliggør 
de metoder, modeller og vigtigste 
udgangshypoteser, der anvendes i 
vurderingsprocessen.

1. Kreditvurderingsbureauer offentliggør 
de metoder og en beskrivelse af modeller 
og vigtigste matematiske, 
korrelationsmæssige og andre hypoteser, 
der anvendes i vurderingsprocessen. Der 
skal findes passende procedurer for at 
sikre beskyttelse af fortrolige oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Der skal opretholdes en balance mellem hensynet til de oplysninger om, hvordan 
vurderingssystemerne fungerer, som offentliggøres med henblik på at skabe tillid og indhente
kommentarer, og udstedernes mulighed for at "tilpasse til modellen". 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at få adgang til ethvert dokument i 
enhver form og modtage eller tage en 
genpart deraf

a) at få adgang til ethvert dokument i 
enhver form og modtage eller tage en 
genpart deraf til brug i forbindelse med 
deres tilsynsopgave

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at forlange oplysninger fra enhver b) at forlange oplysninger fra enhver 
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person og om nødvendigt indkalde og 
afhøre en person for at indhente 
oplysninger

person og om nødvendigt indkalde og 
afhøre en person for at indhente 
oplysninger til brug i forbindelse med 
deres tilsynsopgave

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udøvelsen af disse beføjelser gælder 
de samme regler for tavshedspligt og 
beskyttelse af fortroligheden i henhold til 
medlemsstatens lovgivning, som gælder 
for andre tilsynsprocedurer på de 
finansielle markeder.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kan træffe følgende 
foranstaltninger:

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kan træffe følgende 
foranstaltninger i tilfælde af en 
overtrædelse af denne forordning:

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tavshedspligten gælder for alle 
personer, der arbejder eller har arbejdet for 
den kompetente myndighed, eller for 
enhver myndighed eller person, som den 
kompetente myndighed har overdraget 
opgaver til, herunder revisorer og 
sagkyndige, der har indgået en kontrakt 
med den kompetente myndighed. 
Oplysninger, der er omfattet af 
tavshedspligt, må ikke videregives til 
nogen anden person eller myndighed, 
medmindre det er nødvendigt i forbindelse 
med en eventuel retsforfølgning.

1. Tavshedspligten gælder for alle 
personer, der arbejder eller har arbejdet for 
den kompetente myndighed, Det 
Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg
(CESR), eller for enhver myndighed eller 
person, som den kompetente myndighed 
har overdraget opgaver til, herunder 
revisorer og sagkyndige, der har indgået en 
kontrakt med den kompetente myndighed. 
Oplysninger, der er omfattet af 
tavshedspligt, må ikke videregives til 
nogen anden person eller myndighed, 
medmindre det er nødvendigt i forbindelse 
med en eventuel retsforfølgning.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal mindst omfatte 
grov embedsforseelse og manglende 
rettidig omhu. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal mindst omfatte 
grov embedsforseelse og manglende omhu
og opmærksomhed i forbindelse med 
vurderingsprocedurerne. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i et rimeligt forhold 
til overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at undgå forvirring omkring den rolle, som vurderingsbureauerne spiller 
med hensyn til rettidig omhu fra andre parters side, som vurderingsbureauerne stoler på.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En overtrædelse af bestemmelserne i 
denne forordning medfører ikke i sig selv 
nogen ret for tredjeparter til at anlægge 
erstatningssøgsmål, og sådanne krav kan 
kun fremsættes i henhold til gældende 
national lovgivning om civilretligt ansvar.

Or. en

Begrundelse

Det nye stykke efter stk. 1 indsættes for at undgå tvivl. Testen bør være den, der fastsættes i 
stk. 1 som gennemført i national lovgivning.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Bilag I – Afsnit A – punkt 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kreditvurderingsbureauer skal sikre: 1. Kreditvurderingsbureauer eller en 
koncern bestående af 
kreditvurderingsbureauer og dens øverste 
ledelse skal sikre:

Or. en



PA\764922DA.doc 11/17 PE418.457v01-00

DA

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Bilag I – Afsnit A – punkt 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kreditvurderingsbureauers administrations-
eller tilsynsorgan skal omfatte mindst tre
menige medlemmer, der skal være 
uafhængige. Aflønningen af de 
uafhængige medlemmer af 
administrations- eller tilsynsorganet må 
ikke stå i forhold til 
kreditvurderingsbureauernes 
driftsresultater, og de skal aflønnes på en 
måde, der sikrer uafhængigheden af deres 
vurdering. Embedsperioden for 
administrations- eller tilsynsorganets 
uafhængige medlemmer er en forud fastsat 
periode på højst fem år, der ikke kan 
fornyes. Administrations- eller 
tilsynsorganets uafhængige medlemmer
afskediges kun i tilfælde af forseelse eller 
utilstrækkelig faglig indsats.

Kreditvurderingsbureauers eller en 
koncern bestående af 
kreditvurderingsbureauers 
administrations- eller tilsynsorgan skal 
omfatte eller være underlagt en 
uafhængig tilsynsfunktion, der varetages 
af personer med ansvar for en korrekt og 
ordentlig overholdelsen af med denne 
forordning med hensyn til opretholdelse 
af vurderingernes uafhængighed og 
kvalitet. Denne funktion kan varetages af 
mindst et ikke-administrerende
bestyrelsesmedlem.. Aflønningen af de
personer, der varetager den uafhængige 
tilsynsfunktion, må ikke stå i forhold til 
kreditvurderingsbureauernes 
driftsresultater, og de skal aflønnes på en 
måde, der sikrer uafhængigheden af deres 
vurdering. Embedsperioden for personer, 
der varetager den uafhængige 
tilsynsfunktion, er en forud fastsat periode 
på højst fem år, der ikke kan fornyes. 
Personer, der varetager den uafhængige 
tilsynsfunktion, afskediges kun i tilfælde 
af forseelse eller utilstrækkelig faglig 
indsats.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Bilag I – Afsnit A – punkt 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Flertallet af administrations- eller 
tilsynsorganets medlemmer, herunder alle 
uafhængige medlemmer, skal have en 

Flertallet af administrations- eller 
tilsynsorganets medlemmer, herunder alle 
personer, der varetager den uafhængige 
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tilstrækkelig ekspertise inden for 
finansielle tjenester. Mindst et uafhængigt 
medlem af dette organ bør have et 
indgående kendskab og stor erfaring på 
ledelsesniveau om markederne for 
struktureret kredit og securitisation.

tilsynsfunktion, skal have en tilstrækkelig 
ekspertise inden for finansielle tjenester. 
Når det er relevant bør mindst en person, 
der varetager den uafhængige 
tilsynsfunktion, have et indgående 
kendskab og stor erfaring på 
ledelsesniveau, så denne kan håndtere de 
mest komplekse, strukturerede eller nye 
produkter, som kreditvurderingsbureauet
afgiver en kreditvurdering om.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Bilag I – Afsnit A – punkt 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over administrations- eller 
tilsynsorganets generelle ansvar har de 
uafhængige medlemmer af organet en 
specifik opgave, der består i at overvåge 
udviklingen af kreditvurderingspolitikken, 
effektiviteten af kreditvurderingsbureauets 
interne kvalitetskontrolsystemer 
vedrørende kreditvurderingsprocessen for 
at sikre, at der ikke forekommer nogen 
interessekonflikter, samt overholdelses- og 
styringsprocesserne, herunder 
effektiviteten af den i punkt 7 i dette afsnit 
omhandlede kontrolfunktion. Udtalelser fra 
de uafhængige ledelsesmedlemmer om 
disse anliggender forelægges regelmæssigt 
organet og stilles til rådighed for den 
kompetente myndighed, når den anmoder 
herom.

Ud over administrations- eller 
tilsynsorganets generelle ansvar har de 
personer, der varetager den uafhængige 
tilsynsfunktion, en specifik opgave, der 
består i at overvåge udviklingen af 
kreditvurderingspolitikken, effektiviteten 
af kreditvurderingsbureauets interne 
kvalitetskontrolsystemer vedrørende 
kreditvurderingsprocessen for at sikre, at 
der ikke forekommer nogen 
interessekonflikter, samt overholdelses- og 
styringsprocesserne, herunder 
effektiviteten af den i punkt 7 i dette afsnit 
omhandlede kontrolfunktion. Udtalelser fra 
de uafhængige ledelsesmedlemmer om 
disse anliggender forelægges regelmæssigt 
organet og stilles til rådighed for den 
kompetente myndighed, når den anmoder 
herom.

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag I – Afsnit A – punkt 2 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et kreditvurderingsbureau skal 
opretholde ordninger for sund 
virksomhedsledelse. Sådanne ordninger 
kan tilpasses for at tage hensyn til 
kreditvurderingsbureauets størrelse, dets 
særlige virksomhedsstruktur samt 
lovgivningskrav og andre standarder for 
virksomhedsledelse, der finder anvendelse 
i de jurisdiktioner, hvor det er etableret, 
eller hvor det har sit 
hovedforretningssted. Et 
kreditvurderingsbureau bør ved 
fastlæggelsen af sine 
virksomhedsledelsesordninger tage 
hensyn til behovet for at sikre, at det 
afgiver vurderinger, der er uafhængige, 
objektive og af høj kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Bilag I – Afsnit A – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kreditvurderingsbureauer træffer 
organisatoriske og administrative 
foranstaltninger for at identificere, 
forebygge og håndtere de i del B, punkt 1, 
omhandlede interessekonflikter. De fører 
ligeledes et register over alle alvorlige 
trusler for deres uafhængighed eller 
uafhængigheden af de ansatte, der 
beskæftiger sig med kreditvurdering, 
sammen med de 
beskyttelsesforanstaltninger, der træffes for 
at imødegå disse trusler.

5. Kreditvurderingsbureauer træffer 
passende og effektive organisatoriske og 
administrative foranstaltninger for at 
identificere, forebygge og håndtere, 
registrere og afsløre de i del B, punkt 1, 
omhandlede interessekonflikter. Alle
alvorlige trusler mod deres uafhængighed 
eller uafhængigheden af de ansatte, der 
beskæftiger sig med kreditvurdering, 
sammen med de 
beskyttelsesforanstaltninger, der træffes for 
at imødegå disse trusler, skal registreres.
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Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Bilag I – Afsnit A – punkt 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kreditvurderingsbureauer etablerer en 
kontrolfunktion til regelmæssig kontrol af 
metoder og modeller samt af væsentlige 
ændringer af metoder og modeller, som de 
anvender, samt af hensigtsmæssigheden af 
disse metoder og modeller til vurdering af 
nye finansielle instrumenter.

7. Kreditvurderingsbureauer etablerer en 
kontrolfunktion til regelmæssig kontrol af 
metoder, modeller, vigtigste matematiske, 
korrelationsmæssige og andre hypoteser 
samt af eventuelle væsentlige ændringer af 
dem samt af hensigtsmæssigheden af disse 
metoder, modeller og hypoteser, såfremt 
de anvendes eller tænkes anvendt til 
vurdering af nye finansielle instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag I – Afsnit B – punkt 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kreditvurderingsbureauer afgiver ikke 
kreditvurdering eller trækker en 
eksisterende kreditvurdering tilbage:

3. Kreditvurderingsbureauer afgiver ikke 
kreditvurdering eller tager en eksisterende 
kreditvurdering op igen:

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag I – Afsnit B – punkt 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) når kreditvurderingsbureauet, en 
analytiker, som har deltaget i udarbejdelsen 

a) når kreditvurderingsbureauet, en 
analytiker, som har deltaget i udarbejdelsen 
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af kreditvurderingen, eller en 
valideringsansvarlig, der har godkendt 
kreditvurderingen, direkte eller indirekte 
ejer finansielle instrumenter hos den 
kreditvurderede enhed eller enhver 
tilknyttet tredjepart eller har enhver anden 
direkte eller indirekte ejerskabsinteresse i 
denne enhed eller tredjepart

af kreditvurderingen, eller en 
valideringsansvarlig, der har godkendt 
kreditvurderingen, direkte eller indirekte 
ejer finansielle instrumenter hos den 
kreditvurderede enhed eller enhver 
tilknyttet tredjepart eller har enhver anden 
direkte eller indirekte ejerskabsinteresse i 
denne enhed eller tredjepart; for at undgå 
tvivl gælder dette ikke i tilfælde af de 
minimis-hændelser eller forbigående, 
uundgåelige situationer (som f.eks. arv og 
testamentariske gaver), eller når en 
virksomhed deltager i en spredt kollektiv 
investeringsordning

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Bilag I – Afsnit D – Kapitel 1 – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kreditvurderingsbureauer skal sikre, at 
alle attributter og begrænsninger for 
kreditvurderingen klart og tydeligt fremgår 
heraf. Især skal kreditvurderingsbureauer 
på synlig vis i enhver kreditvurdering 
angive, om de finder kvaliteten af de 
oplysninger, der er tilgængelige om den 
kreditvurderede enhed, tilfredsstillende, og 
i hvilket omfang de har kontrolleret de 
oplysninger, som er blevet leveret af den 
kreditvurderede enhed eller dens 
tilknyttede tredjepart. Hvis en 
kreditvurdering omfatter en type enhed 
eller finansielt instrument, for hvilke der 
kun findes begrænsede historiske 
oplysninger, skal 
kreditvurderingsbureauerne klart og 
tydeligt og på synlig vis angive 
begrænsningerne for kreditvurderingen.

3. Kreditvurderingsbureauer skal sikre, at 
alle attributter og begrænsninger for 
kreditvurderingen klart og tydeligt fremgår 
heraf. Især skal kreditvurderingsbureauer 
på synlig vis i enhver kreditvurdering 
angive, om de finder kvaliteten af de 
oplysninger, der er tilgængelige om den 
kreditvurderede enhed, tilfredsstillende, og 
i hvilket omfang de har kontrolleret de 
oplysninger, som er blevet leveret af den 
kreditvurderede enhed eller dens 
tilknyttede tredjepart. Det forventes ikke, 
at et vurderingsbureau kontrollerer, at 
den vurderede enhed har udvist 
tilstrækkelig omhu. Hvis en 
kreditvurdering omfatter en type enhed 
eller finansielt instrument, for hvilke der 
kun findes begrænsede historiske 
oplysninger, skal 
kreditvurderingsbureauerne klart og 
tydeligt og på synlig vis angive 
begrænsningerne for kreditvurderingen.
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Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag I – Afsnit D – Kapitel 1 – punkt 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, hvor manglen på pålidelige 
oplysninger eller den komplekse struktur af 
en ny type instrument eller kvaliteten af de 
tilgængelige oplysninger ikke er 
tilfredsstillende eller rejser alvorlig tvivl 
med hensyn til, hvorvidt 
kreditvurderingsbureauerne kan afgive en 
pålidelig kreditvurdering, skal 
kreditvurderingsbureauerne afstå fra at 
afgive en kreditvurdering eller trække en 
eksisterende kreditvurdering tilbage.

I de tilfælde, hvor manglen på pålidelige 
oplysninger eller den komplekse struktur af 
en ny type instrument eller kvaliteten af de 
tilgængelige oplysninger ikke er 
tilfredsstillende eller rejser alvorlig tvivl 
med hensyn til, hvorvidt 
kreditvurderingsbureauerne kan afgive en 
pålidelig kreditvurdering, skal 
kreditvurderingsbureauerne afstå fra at 
afgive en kreditvurdering.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag I – Afsnit D – Kapitel 1 – punkt 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der sker ændringer i kvaliteten af 
den information, der er tilgængelig for 
tilsyn med en eksisterende vurdering, skal 
dette offentliggøres, og vurderingen skal 
tilpasses tilsvarende.

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag I – Afsnit E – Kapitel 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. metoder, modeller og vigtigste 
udgangshypoteser samt væsentlige 
ændringer heraf

5. metoder og beskrivelser af modeller og 
vigtigste matematiske, 
korrelationsmæssige og andre hypoteser
samt væsentlige ændringer heraf

Or. en

Begrundelse
Der skal opretholdes en balance mellem hensynet til de oplysninger om, hvordan 
vurderingssystemerne fungerer, som offentliggøres med henblik på at skabe tillid og indhente 
kommentarer, og udstedernes mulighed for at "tilpasse til modellen".
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