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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih 
podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive 
2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim 
zanašanjem na bonitetne ocene
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0746),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 53(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0419/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke1 ,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora2,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za 
pravne zadeve (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2009/65/ES
Člen 51 – odstavek 1 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) prvi pododstavek odstavka 1 se (1) prvi pododstavek odstavka 1 se 

                                               
1 UL C 0, 0.0.0000, str. 0/ Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 UL C 0, 0.0.0000, str. 0/ Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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nadomesti z naslednjim: nadomesti z naslednjim:
„Družba za upravljanje ali investicijska 
družba uporablja postopek obvladovanja 
tveganj, ki ji omogoča, da spremlja in 
kadar koli meri tveganja postavk in njihov 
delež v celotnem profilu tveganj portfelja.
Zlasti se ne bo upravitelj pri ocenjevanju 
kreditne sposobnosti sredstev KNPVP 
izključno ali sistematično zanašal na 
zunanje bonitetne ocene.“

„Družba za upravljanje ali investicijska 
družba uporablja postopek obvladovanja 
tveganj, ki ji omogoča, da spremlja in 
kadar koli meri tveganja postavk in njihov 
delež v celotnem profilu tveganj portfelja.
Zlasti se ne bo upravitelj pri ocenjevanju 
kreditne sposobnosti sredstev KNPVP 
izključno zanašal na zunanje bonitetne 
ocene.“

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2009/65/ES
Člen 82 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) za členom 82 se doda naslednji člen:
„Člen 82a

Uporaba zunanje bonitetne ocene
Investicijske družbe, družbe za 
upravljanje in zavarovalnice svojim 
strankam ne predlagajo, naj v standardne 
investicijske sporazume, pravila za 
upravljanje sklada ali zavarovalne 
pogodbe vstavijo sklicevanje na opiranje 
na bonitetne ocene.“

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Direktiva 2011/61/EU
Člen 15 – odstavek 2 – prvi pododstavek
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) prvi pododstavek odstavka 2 se 
nadomesti z naslednjim:

(1) prvi pododstavek odstavka 2 se 
nadomesti z naslednjim:

„UAIS izvajajo ustrezne sisteme 
obvladovanja tveganj, da se opredeli, 
izmeri, obvladuje in ustrezno spremlja vsa 
tveganja, ki se navezujejo na vsako 
naložbeno strategijo AIS in ki jim je ali jim 
je lahko izpostavljen vsak AIS. Zlasti se ne 
bodo UAIS pri ocenjevanju kreditne 
sposobnosti sredstev AIS izključno ali 
sistematično zanašali na zunanje bonitetne 
ocene.“;

„UAIS izvajajo ustrezne sisteme 
obvladovanja tveganj, da se opredeli, 
izmeri, obvladuje in ustrezno spremlja vsa 
tveganja, ki se navezujejo na vsako 
naložbeno strategijo AIS in ki jim je ali jim 
je lahko izpostavljen vsak AIS. Zlasti se ne 
bodo UAIS pri ocenjevanju kreditne 
sposobnosti sredstev AIS izključno 
zanašali na zunanje bonitetne ocene.“;

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2011/61/EU
Člen 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) za členom 23 se doda naslednji člen:
„Člen 23a

Uporaba zunanje bonitetne ocene
Investicijske družbe, družbe za 
upravljanje in zavarovalnice svojim 
strankam ne predlagajo, naj v standardne 
investicijske sporazume, pravila za 
upravljanje sklada ali zavarovalne 
pogodbe vstavijo sklicevanje na opiranje 
na bonitetne ocene.“

Or. en


