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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepanek kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega
muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks 
investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide 
kooskõlastamise kohta ning direktiivi 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta seoses liigse tuginemisega krediidireitingutele
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0746),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 53 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0419/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust1,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust 
(A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 51 – lõige 1 – lõik 1

                                               
1 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0./ Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0./ Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.



PE480.851v01-00 6/7 PR\891376ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Lõike 1 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

(1) Lõike 1 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

„Fondivalitseja või äriühinguna asutatud 
fond rakendab riskijuhtimise protseduure, 
mis võimaldavad igal ajal jälgida ja mõõta 
positsioonide riske ning nende mõju 
portfelli üldisele riskiprofiilile. Eelkõige ei 
tugine fondivalitseja või äriühinguna 
asutatud fond eurofondi varade 
krediidikvaliteedi hindamisel ainult või 
automaatselt välistele 
krediidireitingutele.”;

„Fondivalitseja või äriühinguna asutatud 
fond rakendab riskijuhtimise protseduure, 
mis võimaldavad igal ajal jälgida ja mõõta 
positsioonide riske ning nende mõju 
portfelli üldisele riskiprofiilile. Eelkõige ei 
tugine fondivalitseja või äriühinguna 
asutatud fond eurofondi varade 
krediidikvaliteedi hindamisel ainult 
välistele krediidireitingutele.”;

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 82a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 82 järele lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 82a
Välisreitingute kasutamine

Investeerimisühingud, fondivalitsejad ja 
kindlustusandjad ei soovita oma klientidel 
lisada tüüp-investeerimislepingutesse, 
fonditingimustesse või 
kindlustuslepingutesse viiteid reitingutele 
tuginemisele.”

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Direktiiv 2011/61/EL
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Lõike 2 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

(1) Lõike 2 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

„AIFi valitseja rakendab riskijuhtimise 
süsteeme, et nõuetekohaselt tuvastada, 
mõõta, juhtida ja jälgida kõiki riske, mis on 
seotud iga AIFi investeerimisstrateegiaga 
ja millega iga AIF puutub kokku või võib 
kokku puutuda. Eelkõige ei tugine AIFi 
valitseja AIFi varade krediidikvaliteedi 
hindamisel ainult või automaatselt
välistele krediidireitingutele.”;

„AIFi valitseja rakendab riskijuhtimise 
süsteeme, et nõuetekohaselt tuvastada, 
mõõta, juhtida ja jälgida kõiki riske, mis on 
seotud iga AIFi investeerimisstrateegiaga 
ja millega iga AIF puutub kokku või võib 
kokku puutuda. Eelkõige ei tugine AIFi 
valitseja AIFi varade krediidikvaliteedi 
hindamisel ainult välistele 
krediidireitingutele.”;

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2011/61/EL
Artikkel 23a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 23 järele lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 23a
Välisreitingute kasutamine

Investeerimisühingud, fondivalitsejad ja 
kindlustusandjad ei soovita oma klientidel 
lisada tüüp-investeerimislepingutesse, 
fonditingimustesse või 
kindlustuslepingutesse viiteid reitingutele 
tuginemisele.”

Or. en


