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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag 
för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och 
direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller 
alltför stor förlitan på kreditbetyg
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0746),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0419/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken1,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet 
från utskottet för rättsliga frågor (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 51 – punkt 1 – stycke 1

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Förvaltnings- eller investeringsbolag ska 
använda en riskhanteringsprocess som gör 
det möjligt att när som helst kontrollera 
och bedöma den risk som är kopplad till 
positionerna och deras bidrag till 
portföljens allmänna riskprofil. Framför 
allt ska bolagen inte uteslutande och 
slentrianmässigt förlita sig på externa 
kreditbetyg för att bedöma kreditvärdighet 
hos fondföretags tillgångar.”

”Förvaltnings- eller investeringsbolag ska 
använda en riskhanteringsprocess som gör 
det möjligt att när som helst kontrollera 
och bedöma den risk som är kopplad till 
positionerna och deras bidrag till 
portföljens allmänna riskprofil. Framför 
allt ska bolagen inte uteslutande förlita sig 
på externa kreditbetyg för att bedöma 
kreditvärdighet hos fondföretags 
tillgångar.”

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 82a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Följande artikel ska införas efter 
artikel 82:

”Artikel 82a
Användning av externa kreditbetyg

Värdepappersföretag, förvaltningsbolag 
och försäkringsföretag ska inte föreslå 
sina kunder att i standardiserade 
investeringsavtal, fondbestämmelser eller 
försäkringskontrakt ta med hänvisningar 
till förlitan på kreditbetyg.”

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Förvaltare av alternativa 
investeringsfonder ska använda lämpliga 
riskhanteringssystem för att på ett 
tillfredsställande sätt kunna identifiera, 
mäta, hantera och övervaka alla risker som 
är relevanta för varje alternativ 
investeringsfonds investeringsstrategi och 
som varje alternativ investeringsfond är 
utsatt för eller kan komma att utsättas för.
Framför allt ska förvaltare av alternativa 
investeringsfonder inte uteslutande och 
slentrianmässigt förlita sig på externa 
kreditbetyg för att bedöma 
kreditvärdigheten hos alternativa 
investeringsfonders tillgångar.”

”Förvaltare av alternativa 
investeringsfonder ska använda lämpliga 
riskhanteringssystem för att på ett 
tillfredsställande sätt kunna identifiera, 
mäta, hantera och övervaka alla risker som 
är relevanta för varje alternativ 
investeringsfonds investeringsstrategi och 
som varje alternativ investeringsfond är 
utsatt för eller kan komma att utsättas för.
Framför allt ska förvaltare av alternativa 
investeringsfonder inte uteslutande förlita 
sig på externa kreditbetyg för att bedöma 
kreditvärdigheten hos alternativa 
investeringsfonders tillgångar.”

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 2a (nytt)
Direktiv 2011/61/EU
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Följande artikel ska införas efter 
artikel 23:

”Artikel 23a
Användning av externa kreditbetyg

Värdepappersföretag, förvaltningsbolag 
och försäkringsföretag ska inte föreslå 
sina kunder att i standardiserade 
investeringsavtal, fondbestämmelser eller 
försäkringskontrakt ta med hänvisningar 
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till förlitan på kreditbetyg.”

Or. en


