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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza: (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza: (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza: (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w 
sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do 
nadmiernego polegania na ratingach kredytowych
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0746),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi 
(C7-0419/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego1,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 
Prawnej (A7-0000/2012),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 51 – ustęp 1 – akapit pierwszy

                                               
1 Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

1) w ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

„Spółka zarządzająca lub spółka 
inwestycyjna stosuje proces zarządzania 
ryzykiem, który umożliwia jej
monitorowanie i pomiar w dowolnym 
momencie ryzyka pozycji i ich udziału 
w ogólnym profilu ryzyka portfela. W 
szczególności nie polega ona wyłącznie
ani automatycznie na zewnętrznych 
ratingach kredytowych przy ocenianiu 
wiarygodności kredytowej aktywów 
UCITS.”;

„Spółka zarządzająca lub spółka 
inwestycyjna stosuje proces zarządzania 
ryzykiem, który umożliwia jej
monitorowanie i pomiar w dowolnym 
momencie ryzyka pozycji i ich udziału w 
ogólnym profilu ryzyka portfela. W 
szczególności nie polega ona wyłącznie na 
zewnętrznych ratingach kredytowych przy 
ocenianiu wiarygodności kredytowej 
aktywów UCITS.”;

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 82 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) Po art. 82 dodaje się artykuł w 
brzmieniu:

„Artykuł 82a
Korzystanie z ratingów zewnętrznych

Przedsiębiorstwa inwestycyjne, spółki 
zarządzające i przedsiębiorstwa 
ubezpieczeniowe nie proponują klientom 
zamieszczania w standardowych umowach 
inwestycyjnych, regulaminach funduszy 
ani umowach ubezpieczenia odniesień do 
polegania na ratingach.”

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Dyrektywa 2011/61/UE
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

1) w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

„ZAFI wdrażają właściwe systemy 
zarządzania ryzykiem w celu 
odpowiedniego określania, monitorowania 
i pomiarów wszelkich typów ryzyka oraz 
zarządzania typami ryzyka istotnymi dla 
poszczególnych strategii inwestycyjnych 
AFI oraz ryzyka, na które jest lub może 
być narażony każdy AFI. W szczególności 
ZAFI nie polegają wyłącznie ani 
automatycznie na zewnętrznych ratingach 
kredytowych przy ocenianiu 
wiarygodności kredytowej aktywów AIF.”;

„ZAFI wdrażają właściwe systemy 
zarządzania ryzykiem w celu 
odpowiedniego określania, monitorowania 
i pomiarów wszelkich typów ryzyka oraz 
zarządzania typami ryzyka istotnymi dla 
poszczególnych strategii inwestycyjnych 
AFI oraz ryzyka, na które jest lub może 
być narażony każdy AFI. W szczególności 
ZAFI nie polegają wyłącznie na 
zewnętrznych ratingach kredytowych przy 
ocenianiu wiarygodności kredytowej 
aktywów AFI.”;

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2011/61/UE
Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) Po art.23 dodaje się artykuł w 
brzmieniu:

„Artykuł 23a
Korzystanie z ratingów zewnętrznych

Przedsiębiorstwa inwestycyjne, spółki 
zarządzające i przedsiębiorstwa 
ubezpieczeniowe nie proponują klientom 
zamieszczania w standardowych umowach 
inwestycyjnych, regulaminach funduszy 
ani umowach ubezpieczenia odniesień do 
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polegania na ratingach.”

Or. en


