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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) 
și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în 
ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0746),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 53 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7–0419/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Băncii Centrale Europene1,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2009/65/CE
Articolul 51 – alineatul 1 – primul paragraf

                                               
1 JO C 0, 0.0.0000, p. 0 /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 JO C 0, 0.0.0000, p. 0 /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.



PE480.851v01-00 6/8 PR\891376RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) la alineatul (1), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

(1) la alineatul (1), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

„O societate de administrare sau de 
investiții trebuie să utilizeze un sistem de 
gestionare a riscurilor care să îi permită să 
controleze și să aprecieze în orice moment 
riscul asociat pozițiilor și contribuția 
acestora la profilul de risc general al 
portofoliului. Mai exact, acestea nu trebuie 
să se bazeze în mod exclusiv sau mecanic
pe ratinguri de credit externe pentru a 
evalua bonitatea activelor OPCVM.”

„O societate de administrare sau de 
investiții trebuie să utilizeze un sistem de 
gestionare a riscurilor care să îi permită să 
controleze și să aprecieze în orice moment 
riscul asociat pozițiilor și contribuția 
acestora la profilul de risc general al 
portofoliului. Mai exact, acestea nu trebuie 
să se bazeze în mod exclusiv pe ratinguri 
de credit externe pentru a evalua bonitatea 
activelor OPCVM.”

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2009/65/CE
Articolul 82 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) După articolul 82, se introduce 
următorul articol:

„Articolul 82a
Folosirea ratingurilor externe

Întreprinderile de investiții, societățile de 
administrare și companiile de asigurări 
nu sugerează clienților lor introducerea 
de referințe în ceea ce privește încrederea 
în ratinguri în cadrul acordurilor 
standard de investiții, a regulamentelor 
fondurilor și a contractelor de asigurare”.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1
Directiva 2011/61/UE.
Articolul 15 – alineatul 2 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) la alineatul (2), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

(1) la alineatul (2), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

„AFIA implementează sisteme adecvate de 
administrare a riscurilor pentru a identifica, 
evalua, administra și monitoriza în mod 
corespunzător toate riscurile relevante 
pentru strategia de investiții a fiecărui FIA 
și la care este sau poate fi expus fiecare 
FIA. Mai exact, acestea nu trebuie să se 
bazeze în mod exclusiv sau mecanic pe 
ratinguri de credit externe pentru a evalua 
bonitatea activelor FIA.”

„AFIA implementează sisteme adecvate de 
administrare a riscurilor pentru a identifica, 
evalua, administra și monitoriza în mod 
corespunzător toate riscurile relevante 
pentru strategia de investiții a fiecărui FIA 
și la care este sau poate fi expus fiecare 
FIA. Mai exact, acestea nu trebuie să se 
bazeze în mod exclusiv pe ratinguri de 
credit externe pentru a evalua bonitatea 
activelor FIA.”

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2a (nou)
Directiva 2011/61/UE.
Articolul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) După articolul 23 se introduce 
următorul articol:

„Articolul 23a
Folosirea ratingurilor externe

Întreprinderile de investiții, societățile de 
administrare și companiile de asigurări 
nu sugerează clienților lor introducerea 
de referințe în ceea ce privește încrederea 
în ratinguri în cadrul acordurilor 
standard de investiții, a regulamentelor 
fondurilor și a contractelor de asigurare”.
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