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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un Direktīvu 2011/61/ES par 
alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem saistībā ar pārāk lielu paļaušanos uz 
kredītreitingiem
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0746),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 53. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0419/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu1,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Ekonomikas un Juridiskās 
komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2009/65/EK
51. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar (1) panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar 

                                               
1 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp./ Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp./ Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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šādu: šādu:
"Pārvaldības vai ieguldījumu sabiedrība 
izmanto riska pārvaldības procesu, kas ļauj 
tai katrā laikā kontrolēt un izvērtēt pozīciju 
risku un to daļu portfeļa kopējā riska 
profilā. Jo īpaši, tā PVKIU aktīvu 
kredītspējas novērtēšanā nepaļaujas vienīgi 
vai mehāniski uz ārējiem 
kredītreitingiem.";

„Pārvaldības vai ieguldījumu sabiedrība 
izmanto riska pārvaldības procesu, kas ļauj 
tai katrā laikā kontrolēt un izvērtēt pozīciju 
risku un to daļu portfeļa kopējā riska 
profilā. Jo īpaši tā PVKIU aktīvu 
kredītspējas novērtēšanā nepaļaujas vienīgi 
uz ārējiem kredītreitingiem.”;

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
82.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Aiz 82. panta iekļauj šādu pantu:
„82.a pants

Ārējo reitingu izmantošana
Ieguldījumu uzņēmumi, pārvaldības 
sabiedrības un apdrošināšanas uzņēmumi 
neiesaka saviem klientiem standarta 
ieguldījumu nolīgumos, fondu nolikumos 
vai apdrošināšanas līgumos iekļaut 
atsauces par paļaušanos uz reitingiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts
Direktīva 2011/61/ES
15. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar (1) panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
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šādu: šādu:
"AIFP ievieš riska pārvaldības sistēmas, lai 
atbilstoši konstatētu, mērītu, pārvaldītu un 
uzraudzītu visus riskus, kas saistīti ar katra 
AIF ieguldījumu stratēģiju, un tos riskus, 
kam AIF ir vai var būt pakļauti. Jo īpaši,
AIF aktīvu kredītspējas novērtēšanā AIFM 
nepaļaujas vienīgi vai mehāniski uz 
ārējiem kredītreitingiem.";

„AIFP ievieš riska pārvaldības sistēmas, lai 
atbilstoši konstatētu, mērītu, pārvaldītu un 
uzraudzītu visus riskus, kas saistīti ar katra 
AIF ieguldījumu stratēģiju, un tos riskus, 
kam AIF ir vai var būt pakļauti. Jo īpaši 
AIF aktīvu kredītspējas novērtēšanā AIFM 
nepaļaujas vienīgi uz ārējiem 
kredītreitingiem.”;

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Aiz 23. panta iekļauj šādu pantu:
„23.a pants

Ārējo reitingu izmantošana
Ieguldījumu uzņēmumi, pārvaldības 
sabiedrības un apdrošināšanas uzņēmumi 
neiesaka saviem klientiem standarta 
ieguldījumu nolīgumos, fondu nolikumos 
vai apdrošināšanas līgumos iekļaut 
atsauces par paļaušanos uz reitingiem.”

Or. en


