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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 
2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, 
по отношение на прекомерното използване на кредитни рейтинги
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0746),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е 
представено от Комисията (C7-0419/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейската централна банка1,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становището на комисията по правни въпроси (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2009/65/ЕО
Член 51 – параграф 1 – алинея 1

                                               
1 OВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0./Все още непубликувано в Официален вестник.
2 OВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0./Все още непубликувано в Официален вестник.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) в параграф 1 първата алинея се 
заменя със следното:

(1) в параграф 1 първата алинея се 
заменя със следното:

„Управляващото или инвестиционното 
дружество използва процедура за 
управление на рисковете, която му 
позволява да контролира и измерва във 
всеки момент риска, свързан с 
позициите, и техния принос за общия 
рисков профил на портфейла. По-
специално, то не може да използва 
единствено или механично външни 
кредитни рейтинги за оценяването на 
кредитното качество на активите на 
ПКИПЦК.“

„Управляващото или инвестиционното 
дружество използва процедура за 
управление на рисковете, която му 
позволява да контролира и измерва във 
всеки момент риска, свързан с 
позициите, и техния принос за общия 
рисков профил на портфейла. По-
специално, то не може да използва 
единствено външни кредитни рейтинги 
за оценяването на кредитното качество 
на активите на ПКИПЦК.“

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 a (нова)
Директива 2009/65/ЕО
Член 82 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a) След член 82 се добавя следният 
член:

„Член 82а
Използване на външни рейтинги

Инвестиционните дружества, 
управляващите дружества и 
застрахователните предприятия 
нямат право да предлагат на своите 
клиенти в типовите инвестиционни 
споразумения, фондовите правила или 
застрахователните договори да се 
добавя позоваване на използването на 
рейтинги.“

Or. en
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Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Директива 2011/61/ЕС
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) в параграф 2 първата алинея се 
заменя със следното:

(1) в параграф 2 първата алинея се 
заменя със следното:

„ЛУАИФ въвеждат подходящи системи 
за управление на риска, за да 
установяват, измерват, управляват и 
следят по подходящ начин всички 
рискове, които са значими за 
инвестиционната стратегия на всеки 
АИФ и на които е изложен или може да 
бъде изложен всеки АИФ. По-
специално, ЛУАИФ не може да 
използват единствено или механично
външни кредитни рейтинги за 
оценяването на кредитното качество на 
активите на АИФ.“

„ЛУАИФ въвеждат подходящи системи 
за управление на риска, за да 
установяват, измерват, управляват и 
следят по подходящ начин всички 
рискове, които са значими за 
инвестиционната стратегия на всеки 
АИФ и на които е изложен или може да 
бъде изложен всеки АИФ. По-
специално, ЛУАИФ не може да 
използват единствено външни кредитни 
рейтинги за оценяването на кредитното 
качество на активите на АИФ.“

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 2 a (нова)
Директива 2011/61/ЕО
Член 23 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a) След член 23 се добавя следният 
член:

„Член 23а
Използване на външни рейтинги

Инвестиционните дружества, 
управляващите дружества и 
застрахователните предприятия 
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нямат право да предлагат на своите 
клиенти в типовите инвестиционни 
споразумения, фондовите правила или 
застрахователните договори да се 
добавя позоваване на използването на 
рейтинги.“

Or. en


