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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení 
týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov 
(PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v 
súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2011)0746),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 53 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0419/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky1,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru2,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a na stanovisko Výboru pre 
právne veci (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2009/65/ES
Článok 51 – odsek 1 – prvý pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza (1) v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0./Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0./Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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takto: takto:
„Správcovská alebo investičná spoločnosť 
využíva postup riadenia rizík, ktorý 
umožňuje kedykoľvek monitorovať a 
merať riziko pozícií a ich prínos k 
celkovému rizikovému profilu portfólia. 
Pri posudzovaní úverovej bonity aktív 
PKIPCP sa predovšetkým nesmie výhradne
alebo mechanicky spoliehať na externé 
úverové ratingy.“

„Správcovská spoločnosť alebo investičný 
fond využívajú postup riadenia rizík, ktorý 
umožňuje kedykoľvek monitorovať a 
merať riziko pozícií a ich prínos k 
celkovému rizikovému profilu portfólia. 
Pri posudzovaní úverovej bonity aktív 
PKIPCP sa predovšetkým nesmie spoliehať 
výhradne na externé úverové ratingy.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2a (nový)
Smernica 2009/65/ES
Článok 82a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Za článok 82 sa vkladá tento článok:
„Článok 82a

Využívanie externých ratingov
Investičné firmy, správcovské spoločnosti 
a poisťovacie spoločnosti nesmú nabádať 
svojich klientov, aby do štandardných 
investičných zmlúv, pravidiel pre fondy 
alebo poistných zmlúv vsúvali odkazy o 
dôvere v ratingy.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1
Smernica 2011/61/EÚ
Článok 15 – odsek 2 – prvý pododsek
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:

(1) v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:

„Správcovia AIF zavedú primerané 
systémy riadenia rizík s cieľom vhodne 
identifikovať, merať, riadiť a monitorovať 
všetky riziká súvisiace s každou 
investičnou stratégiou AIF, ktorým je alebo 
môže byť vystavený každý AIF. Pri 
posudzovaní úverovej bonity aktív AIF sa 
správcovia AIF predovšetkým nesmú 
výhradne alebo mechanicky spoliehať na 
externé úverové ratingy.“

Správcovia AIF zavedú primerané systémy 
riadenia rizík s cieľom primerane 
identifikovať, merať, riadiť a monitorovať 
všetky riziká súvisiace s každou 
investičnou stratégiou AIF, ktorým je alebo 
môže byť každý AIF vystavený. Pri 
posudzovaní úverovej bonity aktív 
PKIPCP sa predovšetkým nesmie spoliehať 
výhradne na externé úverové ratingy.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 2a (nový)
Smernica 2011/61/EÚ
Článok 23a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Za článok 23 sa vkladá tento článok:
„Článok 23a

Využívanie externých ratingov
Investičné firmy, správcovské spoločnosti 
a poisťovacie spoločnosti nesmú nabádať 
svojich klientov, aby do štandardných 
investičných zmlúv, pravidiel pre fondy 
alebo poistných zmlúv vsúvali odkazy o 
dôvere v ratingy.“

Or. en


