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6. apsvērumu izteikt šādi:

(6) Tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/20101 EVTI 
būtu jāuzrauga un jāvērtē tirgus norises tās kompetencē esošajā jomā, ir lietderīgi un 
nepieciešami uzlabot EVTI zināšanas, palielinot EVTI pašreiz esošās datubāzes, lai tajās 
ietvertu visu AIFP un PVKIU pārvaldības sabiedrības, dalībvalstis, kurās tie sniedz 
pakalpojumus, un visus AIF un PVKIU, kurus minētās AIFP un PVKIU pārvaldības 
sabiedrības pārvalda un tirgo, kā arī visas dalībvalstis, kurās tiek tirgoti minētie kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumi. Minētajā nolūkā, lai EVTI varētu uzturēt centrālo datubāzi ar 
atjauninātu informāciju, kompetentajām iestādēm būtu EVTI jānodod informācija par 
paziņojumiem, paziņojuma vēstules un informācija, ko tās ir saņēmušas saskaņā ar 
Direktīvām 2009/65/EK un 2011/61/ES attiecībā uz pārrobežu darbību, kā arī jānodod 
informācija par jebkādām izmaiņām, kas attiecīgi būtu jāatspoguļo datubāzē. Visi ar 
paziņojumiem saistītie dokumentu sūtījumi starp kompetentajām iestādēm būtu jāveic, 
izmantojot paziņojumu portālu, kas jāizveido EVTI. 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, 
ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza 
Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 
15.12.2010., 84. lpp.).
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Iekļauts 7.a, 7.b un 7.c apsvērums:

(7a) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/20141 
pārvaldības sabiedrības, kā definēts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, ieguldījumu sabiedrības, kā norādīts minētās direktīvas 27. pantā, un 
personas, kas konsultē par PVKIU sertifikātiem vai pārdod tos, kā norādīts minētās 
direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, ir atbrīvotas no Regulā (ES) Nr. 1286/2014 
noteiktajiem pienākumiem līdz 2019. gada 31. decembrim. Regulā (ES) Nr. 1286/2014 ir arī 
noteikts, ka Komisijai līdz 2018. gada 31. decembrim ir jāpārskata Regula (ES) 
Nr. 1286/2014, lai inter alia novērtētu, vai pārejas noteikumi par atbrīvojumu būtu 
jāpagarina, vai arī — pēc visu nepieciešamo pielāgojumu identificēšanas — 
Direktīvas 2009/65/EK noteikumi par ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju būtu 
jāaizstāj ar Regulas (ES) Nr. 1286/2014 noteikumiem par informācijas dokumentu vai tie 
būtu jāuzskata par līdzvērtīgiem.

(7b) Lai Komisija saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1286/2014 varētu veikt pārskatīšanu, kā to 
sākotnēji paredzējis Eiropas Parlaments un Padome, pārskatīšanas termiņš būtu 
jāpagarina par 12 mēnešiem. Eiropas Parlamenta kompetentajai komitejai būtu jāatbalsta 
Komisijas pārskatīšanas process, par šo jautājumu rīkojot uzklausīšanu ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv nozari un patērētāju intereses.

(7c) Lai laikposmā, kad tiek pieņemti un īstenoti tiesību akti, kas izriet no pārskatīšanas, 
ko Komisijas veic saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1286/2014, nepieļautu, ka ieguldītāji par 
vienu un to pašu ieguldījumu fondu saņem divus dažādus informācijas iepriekšējas 
sniegšanas dokumentus, proti, PVKIU ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas 
dokumentu un PRIIP pamatinformācijas dokumentu, atbrīvojums no Regulā (ES) 
Nr. 1286/2014 noteiktajiem pienākumiem, kurš pārejas posmā piemērojams pārvaldības 
sabiedrībām, kā definēts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
ieguldījumu sabiedrībām, kā norādīts minētās direktīvas 27. pantā, un personām, kas 
konsultē par PVKIU sertifikātiem vai pārdod tos, kā norādīts minētās direktīvas 1. panta 
2. punktā, būtu jāpagarina par 24 mēnešiem. Neskarot šo pagarinājumu, visām 
iesaistītajām iestādēm un uzraudzības struktūrām būtu jācenšas rīkoties pēc iespējas ātrāk, 
lai sekmētu pārejas noteikumu par atbrīvojumu atcelšanu. 

10. panta b) apakšpunktu izteikt šādi:

(b) visus PVKIU, kurus tirgo citā dalībvalstī, attiecīgo PVKIU pārvaldības sabiedrību un 
sarakstu ar dalībvalstīm, kurās tie tiek tirgoti.

(Komitejā šie grozījumi tika pieņemti, taču nebija iekļauti tulkošanai nosūtītajā tekstā.)

(Attiecas uz tekstu visās valodās.)

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 
1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu 
(PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.).


