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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin 
arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä 
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 
luottoluokituksiin kohdistuvan liiallisen riippuvuuden osalta
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0746),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 53 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0419/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan keskuspankin ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten 
asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
51 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) korvataan 1 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

1) korvataan 1 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

"Rahasto- tai sijoitusyhtiön on sovellettava 
riskienhallintamenettelyjä, joilla se voi 
seurata ja mitata jatkuvasti kuhunkin 
positioon liittyvää riskiä ja sen vaikutusta 
sijoitussalkun kokonaisriskiin. Tarkemmin 
ottaen se ei saa luottaa pelkästään ja 
mekaanisesti ulkoisiin luottoluokituksiin 
arvioidessaan yhteissijoitusyrityksen 
varojen luottokelpoisuutta.";

"Rahasto- tai sijoitusyhtiön on sovellettava 
riskienhallintamenettelyjä, joilla se voi 
seurata ja mitata jatkuvasti kuhunkin 
positioon liittyvää riskiä ja sen vaikutusta 
sijoitussalkun kokonaisriskiin. Tarkemmin 
ottaen se ei saa luottaa pelkästään ulkoisiin 
luottoluokituksiin arvioidessaan 
yhteissijoitusyrityksen varojen 
luottokelpoisuutta.";

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
82 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään 82 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"82 a artikla
Ulkoisten luokitusten käyttö

Sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja 
vakuutusyhtiöt eivät saa ehdottaa 
asiakkailleen, että sijoituksia koskeviin 
vakiosopimuksiin, rahaston sääntöihin tai 
vakuutussopimuksiin sisällytetään 
viittauksia luokitusten käyttöön."

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2011/61/EU
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) korvataan 2 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

1) korvataan 2 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

"Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien on sovellettava riittävää 
riskienhallintajärjestelmää, jotta ne voivat 
asianmukaisesti tunnistaa, mitata, hallita ja 
valvoa kaikkia olennaisia riskejä, jotka 
liittyvät vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiaan ja joille kukin mainittu 
rahasto altistuu tai voi altistua. Tarkemmin 
ottaen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat eivät saa luottaa pelkästään ja 
mekaanisesti ulkoisiin luottoluokituksiin 
arvioidessaan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen 
luottokelpoisuutta.";

"Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien on sovellettava riittävää 
riskienhallintajärjestelmää, jotta ne voivat 
asianmukaisesti tunnistaa, mitata, hallita ja 
valvoa kaikkia olennaisia riskejä, jotka 
liittyvät kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoitusstrategiaan ja joille 
kukin mainittu rahasto altistuu tai voi 
altistua. Tarkemmin ottaen vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat eivät saa luottaa 
pelkästään ulkoisiin luottoluokituksiin 
arvioidessaan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen 
luottokelpoisuutta.";

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/61/EU
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään 23 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"23 a artikla
Ulkoisten luokitusten käyttö

Sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja 
vakuutusyhtiöt eivät saa ehdottaa 
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asiakkailleen, että sijoituksia koskeviin 
vakiosopimuksiin, rahaston sääntöihin tai 
vakuutussopimuksiin sisällytetään 
viittauksia luokitusten käyttöön."

Or. en


