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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter 
for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og direktiv 2011/61/EU 
om forvaltere af alternative investeringsfonde, for så vidt angår overdreven 
afhængighed af kreditvurderinger
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0746),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0419/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank1,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget 
(A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 51 – stk. 1 – første afsnit

                                               
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Stk. 1, første afsnit, affattes således: 1) Stk. 1, første afsnit, affattes således:
"Et administrationsselskab eller 
investeringsselskab anvender en 
risikostyringsproces, der giver det 
mulighed for til enhver tid at overvåge og 
måle risikoen ved positionerne og deres 
bidrag til porteføljens samlede risikoprofil. 
Særlig forlader det sig ikke udelukkende 
eller mekanisk på eksterne 
kreditvurderinger ved vurderingen af 
kreditværdigheden af 
investeringsinstituttets aktiver."

"Et administrationsselskab eller 
investeringsselskab anvender en 
risikostyringsproces, der giver det 
mulighed for til enhver tid at overvåge og 
måle risikoen ved positionerne og deres 
bidrag til porteføljens samlede risikoprofil. 
Særlig forlader det sig ikke udelukkende på 
eksterne kreditvurderinger ved vurderingen 
af kreditværdigheden af 
investeringsinstituttets aktiver."

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 82 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Følgende artikel indsættes efter 
artikel 82:

"Artikel 82a
Brug af eksterne kreditvurderinger

Investeringsselskaber, 
administrationsselskaber og 
forsikringsselskaber skal ikke foreslå 
deres kunder at indføje henvisninger til 
afhængighed af kreditvurderinger i 
standardinvesteringsaftaler, 
fondsbestemmelser eller 
forsikringsaftaler."

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 15 – stk. 2 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Stk. 2, første afsnit, affattes således: 1) Stk. 2, første afsnit, affattes således:

FAIF'er implementerer tilstrækkelige 
risikostyringssystemer for på passende 
måde at kunne påvise, måle, styre og 
overvåge alle risici, som er relevante for 
hver AIF's investeringsstrategi, og som 
hver AIF er eller kan blive eksponeret for. 
Særlig forlader FAIF'er sig ikke 
udelukkende eller mekanisk på eksterne 
kreditvurderinger ved vurderingen af 
kreditværdigheden af AIF'ens aktiver."

FAIF'er implementerer tilstrækkelige 
risikostyringssystemer for på passende 
måde at kunne påvise, måle, styre og 
overvåge alle risici, som er relevante for 
hver AIF's investeringsstrategi, og som 
hver AIF er eller kan blive eksponeret for. 
Særlig forlader FAIF'er sig ikke 
udelukkende på eksterne kreditvurderinger 
ved vurderingen af kreditværdigheden af 
AIF'ens aktiver."

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Følgende artikel indsættes efter 
artikel 23:

"Artikel 23a
Brug af eksterne kreditvurderinger

Investeringsselskaber, 
administrationsselskaber og 
forsikringsselskaber skal ikke foreslå 
deres kunder at indføje henvisninger til 
afhængighed af kreditvurderinger i 
standardinvesteringsaftaler, 
fondsbestemmelser eller 
forsikringsaftaler."
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Or. en


