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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende 
wijziging van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe's) en Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen ter voorkoming van een overdreven vertrouwen in ratings
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0746),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 53, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0419/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van de Europese Centrale Bank1,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van 
de Commissie juridische zaken (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 51 – lid 1 – eerste alinea

                                               
1 PB C 0 van 0.0.000, blz. 0./Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 PB C 0 van 0.0.000, blz. 0./Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) in lid 1 wordt de eerste alinea 
vervangen door:

(1) in lid 1 wordt de eerste alinea 
vervangen door:

"Een beheer- of beleggingsmaatschappij 
volgt een risicobeheerprocedure waarmee 
zij te allen tijde het werkelijke risico van 
de posities en het aandeel daarvan in het 
totale risicoprofiel van de portefeuille kan 
bewaken en meten. Zij vertrouwt in het 
bijzonder niet uitsluitend of automatisch
op externe ratings voor de beoordeling van 
de kredietwaardigheid van de activa van de 
icbe.";

"Een beheer- of beleggingsmaatschappij 
volgt een risicobeheerprocedure waarmee 
zij te allen tijde het werkelijke risico van 
de posities en het aandeel daarvan in het 
totale risicoprofiel van de portefeuille kan 
bewaken en meten. Zij vertrouwt in het 
bijzonder niet uitsluitend op externe ratings 
voor de beoordeling van de 
kredietwaardigheid van de activa van de 
icbe.";

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 82 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Na artikel 82 wordt het volgende 
artikel ingevoegd:

"Artikel 82 bis
Gebruik van externe ratings

Beleggingsondernemingen, 
beheermaatschappijen en 
verzekeringsondernemingen mogen hun 
klanten niet suggereren om in 
standaardbeleggingsovereenkomsten, 
fondsreglementen of 
verzekeringscontracten verwijzingen naar 
het vertrouwen op ratings op te nemen."

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 15 – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) in lid 2 wordt de eerste alinea 
vervangen door:

(1) in lid 2 wordt de eerste alinea 
vervangen door:

"De abi-beheerder implementeert passende 
risicobeheersystemen om alle relevante 
risico's die verbonden zijn met elke abi-
beleggingsstrategie en waaraan elke abi 
blootstaat of kan blootstaan, op afdoende 
wijze te herkennen, meten, beheersen en 
bewaken. Abi-beheerders vertrouwen in 
het bijzonder niet uitsluitend of 
automatisch op externe ratings voor de 
beoordeling van de kredietwaardigheid van 
de activa van de abi.";

"De abi-beheerder implementeert passende 
risicobeheersystemen om alle relevante 
risico's die verbonden zijn met elke abi-
beleggingsstrategie en waaraan elke abi 
blootstaat of kan blootstaan, op afdoende 
wijze te herkennen, meten, beheersen en 
bewaken. Abi-beheerders vertrouwen in 
het bijzonder niet uitsluitend op externe 
ratings voor de beoordeling van de 
kredietwaardigheid van de activa van de 
abi.";

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Na artikel 23 wordt het volgende 
artikel ingevoegd:

"Artikel 23 bis
Gebruik van externe ratings

Beleggingsondernemingen, 
beheermaatschappijen en 
verzekeringsondernemingen mogen hun 
klanten niet suggereren om in 
standaardbeleggingsovereenkomsten, 
fondsreglementen of 
verzekeringscontracten verwijzingen naar 



PE480.851v01-00 8/8 PR\891376NL.doc

NL

het vertrouwen op ratings op te nemen."

Or. en


