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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES
o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU
o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání na rating
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0746),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 53 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0419/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky1,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní 
záležitosti (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 51 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) v odstavci 1 se první pododstavec (1) v odstavci 1 se první pododstavec 

                                               
1 Úř. věst. C 0 0.0.0000, s. 0./ Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C 0 0.0.0000, s. 0./ Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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nahrazuje tímto: nahrazuje tímto:
„Správcovská nebo investiční společnost 
musí uplatňovat postupy pro řízení rizik, 
které jí umožní sledovat a v kterémkoli 
okamžiku posuzovat riziko otevřených 
pozic a jejich podíl na celkovém rizikovém 
profilu portfolia. Při hodnocení bonity 
aktiv SKIPCP především výhradně nebo 
mechanicky nespoléhá na externí rating.“;

„Správcovská nebo investiční společnost 
musí uplatňovat postupy řízení rizika, který 
jí umožní sledovat a v kterémkoli 
okamžiku posuzovat riziko otevřených 
pozic a jejich podíl na celkovém rizikovém 
profilu portfolia. Při hodnocení bonity 
aktiv SKIPCP především výhradně 
nespoléhá na externí rating.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2009/65/ES
Článek 82 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Za článek 82 se vkládá nový článek, 
který zní:

„Článek 82a
Používání externích ratingů

Investiční firmy, správcovské společnosti
a pojišťovací společnosti nenavrhují svým 
klientům, aby do standardních 
investičních smluv, statutů fondů nebo 
pojistných smluv vkládali odkazy
o spoléhání na ratingy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Směrnice 2011/61/EU
Čl. 15 – odst. 2 – první pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) v odstavci 2 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

(1) v odstavci 2 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

„Správce zavede přiměřené systémy řízení 
rizik, aby mohl zjišťovat, měřit, řídit
a sledovat veškerá rizika související
s investiční strategií každého alternativního 
investičního fondu a rizika, kterým je nebo 
smí být každý alternativní investiční fond 
vystaven. Při hodnocení bonity aktiv 
alternativního investičního fondu správce 
především výhradně nebo mechanicky
nespoléhá na externí rating.“;

„Správce zavede přiměřené systémy řízení 
rizik, aby mohl zjišťovat, měřit, řídit
a sledovat veškerá rizika související
s investiční strategií každého alternativního 
investičního fondu a rizika, kterým je nebo 
smí být každý alternativní investiční fond 
vystaven. Při hodnocení bonity aktiv 
alternativního investičního fondu správce 
především výhradně nespoléhá na externí 
rating.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2011/61/EU
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Za článek 23 se vkládá nový článek, 
který zní:

„Článek 23a
Používání externích ratingů

Investiční firmy, správcovské společnosti
a pojišťovací společnosti nenavrhují svým 
klientům, aby do standardních 
investičních smluv, statutů fondů nebo 
pojistných smluv vkládali odkazy
o spoléhání na ratingy.“

Or. en


