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Grozījums Nr. 139
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

par alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldniekiem un par Direktīvas 
2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK 
grozījumiem

par alternatīvu ieguldījumu fondiem un 
alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldniekiem un par Direktīvas 
2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK 
grozījumiem

Or. en

Pamatojums

Regulējums būtu jāattiecina arī uz pašu produktu „alternatīvu ieguldījumu fondi”. Attiecinot 
direktīvu ne tikai uz pārvaldniekiem, bet arī uz fondiem, varētu izsekot fondu pārvaldnieku 
darbībām ES finanšu tirgos.

Grozījums Nr. 140
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

par alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldniekiem un par Direktīvas 
2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK 
grozījumiem

par alternatīvu ieguldījumu fondiem un 
alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldniekiem un par Direktīvas 
2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK 
grozījumiem

Or. en

Pamatojums

Direktīva ir jāattiecina gan uz fondiem (AIF), gan uz pārvaldniekiem (AIFP). Nenosakot 
prasības fondiem, nevar pienācīgi novērst sistēmisku risku.
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Grozījums Nr. 141
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

par alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldniekiem un par Direktīvas 
2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK 
grozījumiem

par alternatīvu ieguldījumu fondiem un 
alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldniekiem un par Direktīvas
2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK 
grozījumiem

Or. en

Pamatojums

Regulējums būtu jāattiecina arī uz pašu produktu „alternatīvu ieguldījumu fondi”. Attiecinot 
direktīvu ne tikai uz pārvaldniekiem, bet arī uz fondiem, varētu izsekot fondu pārvaldnieku 
darbībām ES finanšu tirgos.

Grozījums Nr. 142
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

par alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldniekiem un par Direktīvas 
2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK 
grozījumiem

par alternatīvu ieguldījumu fondiem un to
pārvaldniekiem un par Direktīvas 
2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK 
grozījumiem

Or. de

Pamatojums

Direktīva ir jāattiecina uz pašu produktu „alternatīvs ieguldījums”. Tas būtu loģiski, jo šādā 
veidā varētu savlaicīgi atpazīt sistēmu apdraudošus finanšu darījumus. Ar izplatīšanas ceļu 
un pārvaldnieku regulēšanu vien nepietiek.
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Grozījums Nr. 143
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

par alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldniekiem un par Direktīvas 
2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK
grozījumiem

par alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldniekiem un par Direktīvas 
2004/39/EK grozījumiem 

Or. en

Pamatojums

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā šī direktīva vairs nav piemērots instruments, lai 
grozītu PVKIU direktīvu, un tādēļ PVKIU direktīva ir jāsvītro no šīs direktīvas virsraksta.

Grozījums Nr. 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

par alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldniekiem un par Direktīvas 
2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK 
grozījumiem

par alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldniekiem un par Direktīvas 
2004/39/EK, Direktīvas 2009/…/EK un 
Direktīvas 2003/6/EK grozījumiem

Or. en

Pamatojums

Direktīvas virsraksts ir jāpielāgo, ņemot vērā grozījumus Direktīvā 2003/6/EK par iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām.
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Grozījums Nr. 145
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki (AIFP) ir atbildīgi par 
ievērojama ieguldīto aktīvu apjoma
pārvaldību Eiropā, atskaitās par 
ievērojamiem tirdzniecības apjomiem 
finanšu instrumentu tirgos un var realizēt 
būtisku ietekmi attiecībā uz tirgiem un 
uzņēmumiem, kuros tie iegulda.

(1) Alternatīvu ieguldījumu fondi (AIF) 
un alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki (AIFP) ir atbildīgi par 
ieguldīto aktīvu ievērojamo daudzumu
Eiropā, atskaitās par ievērojamiem 
tirdzniecības apjomiem finanšu 
instrumentu tirgos un var realizēt būtisku 
ietekmi attiecībā uz tirgiem un 
uzņēmumiem, kuros tie iegulda.

Or. en

Pamatojums

Direktīva ir jāattiecina gan uz fondiem (AIF), gan uz pārvaldniekiem (AIFP).

Grozījums Nr. 146
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Par lēmumu pieņemšanu atbildīgās 
Eiropas Savienības amatpersonas īsi 
pirms G20 augstākā līmeņa sanāksmes 
2009. gada septembrī Pitsburgā stingri 
prasīja noteikt regulējumu visiem 
produktiem, visām tirdzniecības vietām un 
iestādēm.

Or. de
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Grozījums Nr. 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) AIFP ietekme tirgos, kuros tie 
darbojas, lielākoties ir labvēlīga, bet 
nesenās finanšu grūtības ir pierādījušas, ka 
AIFP darbības var arī veicināt risku 
izplatīšanos vai to pastiprināšanu ar finanšu 
sistēmas starpniecību. Nesaskaņota valstu 
atbildes reakcija uz šiem riskiem apgrūtina 
šo risku efektīvu pārvaldību. Tādēļ šīs 
direktīvas mērķis ir noteikt kopīgas 
prasības attiecībā uz atļauju piešķiršanu 
AIFP un to uzraudzību, lai nodrošinātu 
saskaņotu pieeju saistītajiem riskiem un to 
ietekmei uz ieguldītājiem un Kopienas
tirgiem.

(2) Nesenās finanšu grūtības ir 
pierādījušas, ka AIFP darbības var veicināt 
risku izplatīšanos vai to pastiprināšanu ar 
finanšu sistēmas un ekonomikas
starpniecību. Nesaskaņota valstu atbildes 
reakcija uz šiem riskiem apgrūtina šo risku 
efektīvu pārvaldību. Tādēļ šīs direktīvas 
mērķis ir noteikt kopīgas prasības attiecībā 
uz atļauju piešķiršanu AIFP un to 
uzraudzību, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju saistītajiem riskiem un to ietekmei 
uz ieguldītājiem un Savienības tirgiem. 
Principā būtu jānosaka regulējums, 
ņemot vērā ilgtspējīgu izaugsmi 
ilgtermiņā, un tam būtu jāveicina sociālā 
kohēzija. Ar šo regulējumu būtu jārisina 
patērētāju un ieguldītāju aizsardzības, 
tirgus integritātes un stabilitātes 
problēmas, un tam būtu jānovērš 
sistēmisks risks un jārisina ar sociāliem 
ārējiem faktoriem saistītās problēmas.

Or. en

Pamatojums

Nav pierādījumu tam, ka AIFP vispārējā ietekme uz tirgiem vai ekonomiku kopumā ir 
pozitīva. Gluži otrādi, krīze ir parādījusi, ka riska ieguldījumu fondi var negatīvi ietekmēt 
tirgu un ka uzņēmumus, kuri pieder privātā kapitāla fondiem, apdraud lielāks saistību 
nepildīšanas risks saistībā ar atmaksājamo akvizīcijas parādu.
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Grozījums Nr. 148
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) AIFP ietekme tirgos, kuros tie darbojas, 
lielākoties ir labvēlīga, bet nesenās finanšu 
grūtības ir pierādījušas, ka AIFP darbības 
var arī veicināt risku izplatīšanos vai to 
pastiprināšanu ar finanšu sistēmas 
starpniecību. Nesaskaņota valstu atbildes 
reakcija uz šiem riskiem apgrūtina šo risku 
efektīvu pārvaldību. Tādēļ šīs direktīvas 
mērķis ir noteikt kopīgas prasības attiecībā 
uz atļauju piešķiršanu AIFP un to 
uzraudzību, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju saistītajiem riskiem un to ietekmei 
uz ieguldītājiem un Kopienas tirgiem.

(2) AIFP ietekme tirgos, kuros tie darbojas, 
lielākoties ir labvēlīga, bet nesenās finanšu 
grūtības ir pierādījušas, ka AIFP darbības 
var arī veicināt risku izplatīšanos vai to 
pastiprināšanu ar finanšu sistēmas un 
attiecīgo galveno brokeru starpniecību. 
Nesaskaņota valstu atbildes reakcija uz 
šiem riskiem apgrūtina šo risku efektīvu 
pārvaldību. Tādēļ Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvā 
2006/48/EK par kredītiestāžu darbības 
sākšanu un veikšanu 1 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
14. jūnija Direktīvā 2006/49/EK par 
ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu 
kapitāla pietiekamību 2 jāņem vērā 
iespējamais sistēmiskais risks, ko rada 
darījumi ar alternatīvu ieguldījumu 
fondiem (AIF). Šīs direktīvas mērķis ir 
noteikt kopīgas prasības attiecībā uz atļauju 
piešķiršanu AIFP un to uzraudzību, lai 
nodrošinātu saskaņotu pieeju saistītajiem 
riskiem un to ietekmei uz ieguldītājiem un 
Kopienas tirgiem.
1 OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.
2  OV L 177, 30.6.2006., 201. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā nav ņemts vērā risks, ko rada attiecīgo partneru darījumi. Izmaiņas liecina par 
vajadzību grozīt direktīvu par kapitāla prasībām, lai novērstu iespējamu sistēmisko risku, kas 
saistīts ar galveno brokeru darbību.
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Grozījums Nr. 149
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) AIFP ietekme tirgos, kuros tie 
darbojas, lielākoties ir labvēlīga, bet 
nesenās finanšu grūtības ir pierādījušas, ka 
AIFP darbības var arī veicināt risku 
izplatīšanos vai to pastiprināšanu ar finanšu 
sistēmas starpniecību. Nesaskaņota valstu 
atbildes reakcija uz šiem riskiem apgrūtina 
šo risku efektīvu pārvaldību. Tādēļ šīs 
direktīvas mērķis ir noteikt kopīgas 
prasības attiecībā uz atļauju piešķiršanu 
AIFP un to uzraudzību, lai nodrošinātu 
saskaņotu pieeju saistītajiem riskiem un to 
ietekmei uz ieguldītājiem un Kopienas
tirgiem.

(2) Nesenās finanšu grūtības ir 
pierādījušas, ka alternatīvu ieguldījumu 
fondu (AIF) un AIFP darbības var veicināt 
risku izplatīšanos vai to pastiprināšanu ar 
finanšu sistēmas starpniecību. Nesaskaņota 
valstu atbildes reakcija uz šiem riskiem 
apgrūtina šo risku efektīvu pārvaldību. 
Tādēļ šīs direktīvas mērķis ir noteikt 
kopīgas prasības attiecībā uz atļauju 
piešķiršanu AIF un AIFP un to 
uzraudzību, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju saistītajiem riskiem un to ietekmei 
uz ieguldītājiem un Savienības tirgiem.

Or. en

Pamatojums

Pirmā novērtējuma pamatā nav zinātnisku pierādījumu. Kā paskaidrots 2. apsvērumā, krīze ir 
pierādījusi, ka AIF un AIFP ietekme uz tirgu ir pretrunīga.

Grozījums Nr. 150
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3)  Nesenās grūtības finanšu tirgos ir 
ļāvušas konstatēt, ka daudzas AIFP 
stratēģijas ir pakļautas dažiem vai 
vairākiem būtiskiem riskiem attiecībā uz 
ieguldītājiem, citiem tirgus dalībniekiem 
un tirgiem. Lai nodrošinātu visaptverošus 
un kopīgus uzraudzības pasākumus, ir 
nepieciešams izveidot tādu struktūru, kas 
spētu novērst šos riskus, ņemot vērā AIFP 

(3) Nesenās grūtības finanšu tirgos ir 
ļāvušas konstatēt, ka daudzas AIF
stratēģijas ir pakļautas dažiem vai 
vairākiem būtiskiem riskiem attiecībā uz 
ieguldītājiem, citiem tirgus dalībniekiem 
un tirgiem. Lai nodrošinātu visaptverošus 
un kopīgus uzraudzības pasākumus, ir 
nepieciešams izveidot tādu struktūru, kas 
spētu novērst šos riskus, ņemot vērā AIF



PE439.111v02-00 10/153 AM\804881LV.doc

LV

izmantoto ieguldījumu stratēģiju un 
metožu dažādo klāstu. Tāpēc šo direktīvu 
vajadzētu piemērot AIFP, kas pārvalda un 
pārdod visa veida fondus, uz kuriem 
neattiecas Direktīva 2009/.../EK par 
normatīvo un administratīvo aktu 
koordināciju attiecībā uz pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta), 
neatkarīgi no tiesiskā vai līgumiskā veida, 
kādā AIFP ir uzticēta šī atbildība. AIFP 
nevajadzētu būt tiesīgiem pārvaldīt PVKIU 
Direktīvas 2009/…/EK nozīmē, 
pamatojoties uz atļauju, kas piešķirta 
saskaņā ar šo direktīvu.

izmantoto ieguldījumu stratēģiju un 
metožu dažādo klāstu. Tāpēc šo direktīvu 
vajadzētu piemērot AIF un AIFP, uz 
kuriem neattiecas Direktīva 2009/.../EK par 
normatīvo un administratīvo aktu 
koordināciju attiecībā uz pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta), 
neatkarīgi no tiesiskā vai līgumiskā veida, 
kādā AIFP ir uzticēta šī atbildība. AIFP 
nevajadzētu būt tiesīgiem pārvaldīt PVKIU 
Direktīvas 2009/…/EK nozīmē, 
pamatojoties uz atļauju, kas piešķirta 
saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Stratēģijas īsteno fondi (AIF), nevis pārvaldnieki (AIFP).

Grozījums Nr. 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Nesenās grūtības finanšu tirgos ir 
ļāvušas konstatēt, ka daudzas AIFP 
stratēģijas ir pakļautas dažiem vai 
vairākiem būtiskiem riskiem attiecībā uz 
ieguldītājiem, citiem tirgus dalībniekiem 
un tirgiem. Lai nodrošinātu visaptverošus 
un kopīgus uzraudzības pasākumus, ir 
nepieciešams izveidot tādu struktūru, kas 
spētu novērst šos riskus, ņemot vērā AIFP 
izmantoto ieguldījumu stratēģiju un 
metožu dažādo klāstu. Tāpēc šo direktīvu 
vajadzētu piemērot AIFP, kas pārvalda un 
pārdod visa veida fondus, uz kuriem 
neattiecas Direktīva 2009/.../EK par 
normatīvo un administratīvo aktu 
koordināciju attiecībā uz pārvedamu 

(3) Nesenās grūtības finanšu tirgos ir 
ļāvušas konstatēt, ka daudzas AIFP 
stratēģijas ir pakļautas dažiem vai 
vairākiem būtiskiem riskiem attiecībā uz 
ieguldītājiem, citiem tirgus dalībniekiem 
un tirgiem. Lai nodrošinātu visaptverošus 
un kopīgus uzraudzības pasākumus, ir 
nepieciešams izveidot tādu struktūru, kas 
spētu novērst šos riskus, ņemot vērā AIFP 
izmantoto ieguldījumu stratēģiju un 
metožu dažādo klāstu. Tāpēc šo direktīvu 
vajadzētu piemērot AIFP, kas pārvalda un 
pārdod visa veida fondus, uz kuriem 
neattiecas Direktīva 2009/.../EK par 
normatīvo un administratīvo aktu 
koordināciju attiecībā uz pārvedamu 
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vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta), 
neatkarīgi no tiesiskā vai līgumiskā veida, 
kādā AIFP ir uzticēta šī atbildība. AIFP 
nevajadzētu būt tiesīgiem pārvaldīt PVKIU 
Direktīvas 2009/…/EK nozīmē, 
pamatojoties uz atļauju, kas piešķirta 
saskaņā ar šo direktīvu.

vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta), 
neatkarīgi no tiesiskā vai līgumiskā veida, 
kādā AIFP ir uzticēta šī atbildība, ja šim 
AIFP varētu būt sistēmiska nozīme. AIFP 
nevajadzētu būt tiesīgiem pārvaldīt PVKIU 
Direktīvas 2009/…/EK nozīmē, 
pamatojoties uz atļauju, kas piešķirta 
saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Galvenā prioritāte šajā direktīvā ir novērst sistēmisku risku. Lai mazinātu netiešo kaitējumu, 
ko rada „viena pieeja visiem”, mazākiem AIFP būtu tikai jāreģistrējas un jāpilda 19.–
21. pantā noteiktās prasības attiecībā uz pārredzamību.

Grozījums Nr. 152
Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Nesenās grūtības finanšu tirgos ir 
ļāvušas konstatēt, ka daudzas AIFP 
stratēģijas ir pakļautas dažiem vai 
vairākiem būtiskiem riskiem attiecībā uz 
ieguldītājiem, citiem tirgus dalībniekiem 
un tirgiem. Lai nodrošinātu visaptverošus 
un kopīgus uzraudzības pasākumus, ir 
nepieciešams izveidot tādu struktūru, kas 
spētu novērst šos riskus, ņemot vērā AIFP 
izmantoto ieguldījumu stratēģiju un 
metožu dažādo klāstu. Tāpēc šo direktīvu 
vajadzētu piemērot AIFP, kas pārvalda un 
pārdod visa veida fondus, uz kuriem 
neattiecas Direktīva 2009/.../EK par 
normatīvo un administratīvo aktu 
koordināciju attiecībā uz pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta) 1, 
neatkarīgi no tiesiskā vai līgumiskā veida, 
kādā AIFP ir uzticēta šī atbildība. AIFP 

(3) Nesenās grūtības finanšu tirgos ir 
ļāvušas konstatēt, ka daudzas AIFP 
stratēģijas ir pakļautas dažiem vai 
vairākiem būtiskiem riskiem attiecībā uz 
ieguldītājiem, citiem tirgus dalībniekiem 
un tirgiem. Lai nodrošinātu visaptverošus 
un kopīgus uzraudzības pasākumus, ir 
nepieciešams izveidot tādu struktūru, kas 
spētu novērst šos riskus, ņemot vērā AIFP 
izmantoto ieguldījumu stratēģiju un 
metožu dažādo klāstu. Tāpēc šo direktīvu 
vajadzētu piemērot AIFP, kas pārvalda un 
pārdod visa veida fondus, uz kuriem 
neattiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 
2009/65/EK par normatīvo un 
administratīvo aktu koordināciju attiecībā 
uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)
(pārstrādāta) 1, neatkarīgi no tiesiskā vai 
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nevajadzētu būt tiesīgiem pārvaldīt PVKIU 
Direktīvas 2009/…/EK nozīmē, 
pamatojoties uz atļauju, kas piešķirta 
saskaņā ar šo direktīvu.

līgumiskā veida, kādā AIFP ir uzticēta šī 
atbildība. Šādi fondi, cita starpā, var būt 
riska ieguldījumu fondi, privātā kapitāla 
fondi, nekustamā īpašuma fondi, preču 
fondi un infrastruktūras fondi. AIFP 
nevajadzētu būt tiesīgiem pārvaldīt PVKIU 
Direktīvas 2009/65/EK nozīmē, 
pamatojoties uz atļauju, kas piešķirta 
saskaņā ar šo direktīvu.

1 OV L […], […], […]. lpp. 1 OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.

Or. en

Pamatojums

A new sentence should be added, in which different types of AIFs would be listed; such as 
hedge funds, private equity funds, real estate funds, commodity funds and infrastructure 
funds. The necessity of this is supported by four reasons: (1) the need to support the 
regulatory flexibility and differentiation stated in recital 3; (2) all new fund structures and 
regimes that will be created in the future should fall within the scope of the Directive; (3) 
defining the scope of the Directive in a negative manner does not bring along elements, which 
would enhance legal certainty and predictability; and (4) in order to identify the essential 
scope of the Directive. 

Grozījums Nr. 153
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Nesenās grūtības finanšu tirgos ir 
ļāvušas konstatēt, ka daudzas AIFP 
stratēģijas ir pakļautas dažiem vai 
vairākiem būtiskiem riskiem attiecībā uz 
ieguldītājiem, citiem tirgus dalībniekiem 
un tirgiem. Lai nodrošinātu visaptverošus 
un kopīgus uzraudzības pasākumus, ir 
nepieciešams izveidot tādu struktūru, kas 
spētu novērst šos riskus, ņemot vērā AIFP 
izmantoto ieguldījumu stratēģiju un 
metožu dažādo klāstu. Tāpēc šo direktīvu 
vajadzētu piemērot AIFP, kas pārvalda un 
pārdod visa veida fondus, uz kuriem 
neattiecas Direktīva 2009/.../EK par 

(3) Nesenās grūtības finanšu tirgos ir 
ļāvušas konstatēt, ka daudzas AIFP 
stratēģijas ir pakļautas dažiem vai 
vairākiem būtiskiem riskiem attiecībā uz 
ieguldītājiem, citiem tirgus dalībniekiem 
un tirgiem. Lai nodrošinātu visaptverošus 
un kopīgus uzraudzības pasākumus, ir 
nepieciešams izveidot tādu struktūru, kas 
spētu novērst šos riskus, ņemot vērā AIFP 
izmantoto ieguldījumu stratēģiju un 
metožu dažādo klāstu. Tāpēc šo direktīvu 
vajadzētu piemērot AIFP, kas pārvalda un 
pārdod visa veida fondus, uz kuriem 
neattiecas Eiropas Parlamenta un 
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normatīvo un administratīvo aktu 
koordināciju attiecībā uz pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta)1, 
neatkarīgi no tiesiskā vai līgumiskā veida, 
kādā AIFP ir uzticēta šī atbildība. AIFP 
nevajadzētu būt tiesīgiem pārvaldīt PVKIU 
Direktīvas 2009/…/EK nozīmē, 
pamatojoties uz atļauju, kas piešķirta 
saskaņā ar šo direktīvu.

Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 
2009/65/EK par normatīvo un 
administratīvo aktu koordināciju attiecībā 
uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) 
(pārstrādāta) 1, neatkarīgi no tiesiskā vai 
līgumiskā veida, kādā AIFP ir uzticēta šī 
atbildība. Šādi fondi, cita starpā, var būt 
riska ieguldījumu fondi, privātā kapitāla 
fondi, nekustamā īpašuma fondi, preču 
fondi un infrastruktūras fondi. AIFP 
nevajadzētu būt tiesīgiem pārvaldīt PVKIU 
Direktīvas 2009/65/EK nozīmē, 
pamatojoties uz atļauju, kas piešķirta 
saskaņā ar šo direktīvu.

1 OV L […], […], […]. lpp. 1  OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šai direktīvai vajadzētu arī veicināt 
ārzonu ieguldījumu fondu pārvietošanu 
uz ES, šādi ne tikai nodrošinot labāku 
regulatīvo un ieguldītāju aizsardzību, bet 
arī ļaujot pareizi aplikt ar nodokļiem 
ieņēmumus vadītāju, fondu un ieguldītāju 
līmenī.

Or. en
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Grozījums Nr. 155
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šī direktīva atbilst nolīgumam, kurš 
panākts G20 augstākā līmeņa sanāksmē 
2009. gada septembrī Pitsburgā un 
saskaņā ar kuru visi dalībnieki, tirgi un 
produkti tiek pienācīgi regulēti.

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti norāda uz stingro G20 apņemšanos pienācīgi regulēt visus dalībniekus, produktus 
un tirgus.

Grozījums Nr. 156
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ar šo direktīvu nosaka prasības 
attiecībā uz veidu, kādā AIFP savas 
atbildības ietvaros būtu jāpārvalda 
alternatīvi ieguldījumu fondi (AIF). Būtu 
nesamērīgi reglamentēt AIFP pārvaldīto 
AIF portfeļu struktūru vai saturu un būtu 
grūti nodrošināt šādu plašu saskaņošanu 
AIFP pārvaldīto AIF ļoti dažādo veidu 
dēļ.

(4) Ar šo direktīvu nosaka prasības 
attiecībā uz veidu, kādā AIFP savas 
atbildības ietvaros būtu jāpārvalda 
alternatīvu ieguldījumu fondi (AIF), un 
veidu, kādā AIF būtu jādarbojas finanšu 
tirgos un uzņēmumos, kuros tie iegulda.

Or. en

Pamatojums

Direktīva ir jāattiecina gan uz fondiem (AIF), gan uz pārvaldniekiem (AIFP).
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Grozījums Nr. 157
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ar šo direktīvu nosaka prasības 
attiecībā uz veidu, kādā AIFP savas 
atbildības ietvaros būtu jāpārvalda 
alternatīvi ieguldījumu fondi (AIF). Būtu 
nesamērīgi reglamentēt AIFP pārvaldīto 
AIF portfeļu struktūru vai saturu un būtu 
grūti nodrošināt šādu plašu saskaņošanu 
AIFP pārvaldīto AIF ļoti dažādo veidu dēļ.

(4) Ar šo direktīvu nosaka prasības 
attiecībā uz veidu, kādā AIFP savas 
atbildības ietvaros būtu jāpārvalda 
alternatīvu ieguldījumu fondi (AIF). Būtu 
nesamērīgi reglamentēt AIFP pārvaldīto 
AIF portfeļu struktūru vai saturu vai AIF 
atļauju piešķiršanas procesus, un būtu 
grūti nodrošināt šādu plašu saskaņošanu 
AIFP pārvaldīto AIF ļoti dažādo veidu dēļ.

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva nenosaka regulējumu atļaujas piešķiršanas procesam, un tas joprojām ietilpst 
dalībvalstu kompetento iestāžu kompetencē.

Grozījums Nr. 158
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ar šo direktīvu nosaka prasības 
attiecībā uz veidu, kādā AIFP savas 
atbildības ietvaros būtu jāpārvalda 
alternatīvi ieguldījumu fondi (AIF). Būtu 
nesamērīgi reglamentēt AIFP pārvaldīto 
AIF portfeļu struktūru vai saturu un būtu 
grūti nodrošināt šādu plašu saskaņošanu 
AIFP pārvaldīto AIF ļoti dažādo veidu dēļ.

(4) Ar šo direktīvu nosaka prasības 
attiecībā uz veidu, kādā AIFP savas 
atbildības ietvaros būtu jāpārvalda 
alternatīvu ieguldījumu fondi (AIF). Būtu 
nesamērīgi reglamentēt AIFP pārvaldīto 
AIF portfeļu struktūru vai saturu vai AIF 
atļauju piešķiršanas procesus, un būtu 
grūti nodrošināt šādu plašu saskaņošanu 
AIFP pārvaldīto AIF ļoti dažādo veidu dēļ.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā direktīvas projekta mērķis ir noteikt AIFP regulējumu, taču tajā nav noteikts 
regulējums pašiem AIF, būtu jāprecizē, ka šī direktīva neattiecas uz AIF atļauju piešķiršanas 
procesu.

Grozījums Nr. 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ar šo direktīvu nosaka prasības 
attiecībā uz veidu, kādā AIFP savas
atbildības ietvaros būtu jāpārvalda 
alternatīvi ieguldījumu fondi (AIF). Būtu 
nesamērīgi reglamentēt AIFP pārvaldīto 
AIF portfeļu struktūru vai saturu un būtu 
grūti nodrošināt šādu plašu saskaņošanu 
AIFP pārvaldīto AIF ļoti dažādo veidu dēļ.

(4) Ar šo direktīvu nosaka prasības 
attiecībā uz veidu, kādā AIFP savas 
atbildības ietvaros būtu jāpārvalda 
alternatīvu ieguldījumu fondi (AIF). Būtu 
grūti reglamentēt AIFP pārvaldīto AIF 
portfeļu struktūru vai saturu, un būtu grūti 
nodrošināt šādu plašu saskaņošanu AIFP 
pārvaldīto AIF ļoti dažādo veidu dēļ.

Or. en

Pamatojums

Tas nav nesamērības jautājums. Fondu reglamentēšana, ņemot vērā regulējuma prasības, kas 
izvirzītas finanšu krīzes dēļ, nebūtu nesamērīga. Tomēr, ja pārvaldnieku regulējums ir 
visaptverošs (ieskaitot pārvaldniekus, kas tirgojas ar fondiem no ārpuskopienas valstīm vai 
deleģē uzdevumus uzņēmumiem trešās valstīs), ar to pietiktu, lai sasniegtu mērķus.

Grozījums Nr. 160
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) AIFP vajadzētu būt vai nu ārējam 
pārvaldniekam, kas ir juridiska persona, 
kuru iecēlis AIF vai kura darbojas AIF 
uzdevumā, vai arī AIF pats darbojas kā 
AIFP, ja runa ir par AIF pašpārvaldi, 
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proti, tas ir izveidots tā, ka pārvaldīšanas 
lēmumus pieņem AIF vadības iestāde un 
šis uzdevums nav uzticēts ārējai 
struktūrai. AIFP, kas paredzēts 
attiecīgajam AIF, vajadzētu būt tikai 
vienai juridiskai personai.

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīga skaidra definīcija, lai atšķirīgām fondu struktūrām ļautu noteikt tām piemērotu 
AIFP. Tas galvenokārt attiecas uz pašpārvaldāmiem vai iekšēji pārvaldāmiem fondiem.

Grozījums Nr. 161
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai 
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi 
pārvaldītiem ieguldījumiem vērtspapīru 
formā, piemēram, sertifikātiem, 
pārvaldītiem termiņdarījumiem vai 
indeksējamām obligācijām. Tomēr tai
būtu jāattiecas uz visu tādu kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, 
kuriem nav nepieciešams saņemt atļauju kā 
PVKIU. Ieguldījumu sabiedrībām, kurām 
piešķirta atļauja saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz 

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku ieguldītāju labā. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas uz neapkopotu 
ieguldījumu, piemēram, dotāciju vai
neatkarīgu fondu, pārvaldniekiem, kā arī 
uz ieguldījumu portfeļu pārvaldību, kas 
notiek saskaņā ar atsevišķu klientu 
sniegtu pilnvarojumu, vai citiem 
individuālo portfeļu pārvaldības veidiem, 
vai to aktīvu pārvaldību, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā. Šajā direktīvā paredzētos 
atbrīvojumus piemēro, ja AIFP pastāvīgi 
atbilst šo atbrīvojumu piemērošanas 
nosacījumiem. Turklāt šī direktīva 
neattiecas uz pensiju fondu vai to iestāžu 
pārvaldību, kuras pārvalda fondus 
sociālās drošības veicināšanai, kā arī uz 
valsts pensiju sistēmām vai pārvēršanas 
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finanšu instrumentu tirgiem, nav 
nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar šo 
direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

vērtspapīros instrumentiem. Šo direktīvu 
nevajadzētu attiecināt arī uz to kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumu pārvaldību, 
kuriem piešķirta atļauja saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un kuri darbojas tikai 
piederības dalībvalstī. Tomēr šai direktīvai
būtu jāattiecas uz visu tādu kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, 
kuriem nav nepieciešams saņemt atļauju kā 
PVKIU. Ieguldījumu sabiedrībām, kurām 
piešķirta atļauja saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz 
finanšu instrumentu tirgiem, nav 
nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar šo 
direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu 
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai 
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi pārvaldītiem 
ieguldījumiem vērtspapīru formā, 

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu 
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz tādu AIF pārvaldību, kurus 
pārvalda tikai to mātesuzņēmumam vai to 
meitasuzņēmumiem, pensiju fondu 
pārvaldību vai uz neapkopotu ieguldījumu 
(piemēram, dotāciju, neatkarīgu fondu vai 
aktīvu, kurus kredītiestādes, 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
uzņēmumi tur pašu kontā) pārvaldniekiem, 
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piemēram, sertifikātiem, pārvaldītiem 
termiņdarījumiem vai indeksējamām 
obligācijām. Tomēr tai būtu jāattiecas uz 
visu tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

kā arī direktīvai nebūtu jāattiecas nedz uz 
to ieguldījumu pārvaldību, kuriem 
piešķirta atļauja saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem un kurus pārdod tikai šīs 
dalībvalsts teritorijā, nedz uz valsts, 
reģionu un vietējo pašvaldību iestādēm 
vai valsts ieguldījumu instrumentiem vai 
struktūrām, vai iestādēm, kas pārvalda 
fondus sociālās drošības veicināšanai un 
pensiju vai darba ņēmēju līdzdalības 
sistēmas. Šai direktīvai nebūtu jāattiecas 
arī uz aktīvi pārvaldītiem ieguldījumiem 
vērtspapīru formā, piemēram, sertifikātiem, 
pārvaldītiem termiņdarījumiem vai 
indeksējamām obligācijām. Tomēr tai būtu 
jāattiecas uz visu tādu kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, 
kuriem nav nepieciešams saņemt atļauju kā 
PVKIU, ja tie pārvalda vai pārdod, 
iespējams, sistēmiski nozīmīgus AIF. 
Ieguldījumu sabiedrībām, kurām piešķirta 
atļauja saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, 
kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu neparedzētu un nesamērīgu ietekmi un mazinātu netiešo kaitējumu, būtu 
jāparedz atsevišķi konkrēti izņēmumi. Direktīva nebūtu jāattiecina uz nozīmīgākajiem valsts 
produktiem, jo tos reglamentē un pārdod tikai valsts līmenī, tie nerada sistēmisku risku un ja 
tiek nodrošināta pienācīga patērētāju aizsardzība.
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Grozījums Nr. 163
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai 
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi pārvaldītiem 
ieguldījumiem vērtspapīru formā, 
piemēram, sertifikātiem, pārvaldītiem 
termiņdarījumiem vai indeksējamām 
obligācijām. Tomēr tai būtu jāattiecas uz 
visu tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku ieguldītāju labā. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas uz neapkopotu 
ieguldījumu (piemēram, dotāciju, 
neatkarīgu fondu, centrālo banku vai 
aktīvu, kurus kredītiestādes, pensiju fondi 
vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
uzņēmumi tur pašu kontā) pārvaldniekiem. 
Turklāt šai direktīvai nebūtu jāattiecas 
nedz uz valsts, reģionu un vietējo 
pašvaldību iestādēm un valsts ieguldījumu 
instrumentiem vai struktūrām, vai 
iestādēm, kas pārvalda fondus sociālās 
drošības veicināšanai un pensiju vai 
darba ņēmēju līdzdalības sistēmas. Lai 
izmantotu šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, attiecīgajiem AIFP 
vajadzētu pastāvīgi atbilst šo atbrīvojumu 
piemērošanas nosacījumiem. Tomēr šai 
direktīvai būtu jāattiecas uz visu tādu 
kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en



AM\804881LV.doc 21/153 PE439.111v02-00

LV

Grozījums Nr. 164
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai 
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi pārvaldītiem 
ieguldījumiem vērtspapīru formā, 
piemēram, sertifikātiem, pārvaldītiem 
termiņdarījumiem vai indeksējamām 
obligācijām. Tomēr tai būtu jāattiecas uz 
visu tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku ieguldītāju labā. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas uz pensiju fondu 
pārvaldību vai uz neapkopotu ieguldījumu 
(piemēram, dotāciju, neatkarīgu fondu,
centrālo banku vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, pensiju fondi vai 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
uzņēmumi tur pašu kontā) pārvaldniekiem. 
Šo direktīvu nevajadzētu attiecināt arī uz 
to kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldību, kuriem piešķirta atļauja 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kurus 
pārdod tikai to piederības dalībvalstī. Šai 
direktīvai nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi 
pārvaldītiem ieguldījumiem vērtspapīru 
formā, piemēram, sertifikātiem, 
pārvaldītiem termiņdarījumiem vai 
indeksējamām obligācijām. Tomēr tai būtu 
jāattiecas uz visu tādu kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, 
kuriem nav nepieciešams saņemt atļauju kā 
PVKIU. Ieguldījumu sabiedrībām, kurām 
piešķirta atļauja saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz 
finanšu instrumentu tirgiem, nav 
nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar šo 
direktīvu, lai pārdotu AIF apliecības vai 
daļas vai lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai pārdot 
AIF apliecības vai daļas vai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
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iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu. 
Šo direktīvu nevajadzētu attiecināt uz 
rūpniecības kontrolakciju sabiedrībām, 
kuru daļas pārdod ES reglamentētā tirgū, 
ar nosacījumu, ka tie saglabā daļas savos 
meitasuzņēmumos vai saistītos 
uzņēmumos, lai īstenotu rūpniecisku 
uzņēmuma stratēģiju.

Or. en

Pamatojums

Managers and funds that are subject to national legislation and where the fund units/shares 
are exclusively distributed at national level should be exempted from the AIFM Directive, but 
retain the right to opt. This is in line with the principle of subsidiarity. Industrial holding 
companies are long term owners without a planned exit horizon and have an industrial 
approach to their holdings – whether as holding companies of industrial conglomerates or as 
industrial investment companies. Such companies pose limited systemic risk and, insofar as 
they are listed, are subject to existing EU Company Law, national regulation and stock 
exchange listing rules, which provides effective protection for investors. Industrial holding 
companies which are more industrial than trading oriented in their investments should 
therefore be exempted from the scope of the Directive.

Grozījums Nr. 165
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi 

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku ieguldītāju labā. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas uz neapkopotu 
ieguldījumu (piemēram, dotāciju, 
neatkarīgu fondu, centrālo banku vai 
aktīvu, kurus kredītiestādes, pensiju fondi
vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
uzņēmumi tur pašu kontā) pārvaldniekiem.
Šo direktīvu nevajadzētu attiecināt arī uz 
to kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
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pārvaldītiem ieguldījumiem vērtspapīru
formā, piemēram, sertifikātiem, 
pārvaldītiem termiņdarījumiem vai 
indeksējamām obligācijām. Tomēr tai 
būtu jāattiecas uz visu tādu kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, 
kuriem nav nepieciešams saņemt atļauju kā 
PVKIU. Ieguldījumu sabiedrībām, kurām 
piešķirta atļauja saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz 
finanšu instrumentu tirgiem, nav 
nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar šo 
direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

pārvaldību, kuriem piešķirta atļauja 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kuri 
darbojas tikai piederības dalībvalstī. Lai 
izmantotu šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, attiecīgajiem AIFP 
vajadzētu pastāvīgi atbilst šo atbrīvojumu 
piemērošanas nosacījumiem. Tomēr šai 
direktīvai būtu jāattiecas uz visu tādu 
kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Direktīva par AIFP nebūtu jāattiecina uz fondiem, kuri ir pakļauti valsts līmeņa regulējumam 
un kurus pārdo tikai šajā valstī. Valstu fondi un to pārvaldnieki vieni paši nerada sistēmisku 
risku, jo tie ir stingri reglamentēti un tos bieži vien pārvalda saskaņā ar noteikumiem, kas 
atbilst noteikumiem par PVKIU.

Grozījums Nr. 166
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku ieguldītāju labā. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas uz neapkopotu 
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jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi 
pārvaldītiem ieguldījumiem vērtspapīru 
formā, piemēram, sertifikātiem, 
pārvaldītiem termiņdarījumiem vai 
indeksējamām obligācijām. Tomēr tai 
būtu jāattiecas uz visu tādu kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, 
kuriem nav nepieciešams saņemt atļauju kā 
PVKIU. Ieguldījumu sabiedrībām, kurām 
piešķirta atļauja saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz 
finanšu instrumentu tirgiem, nav 
nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar šo 
direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

ieguldījumu (piemēram, dotāciju, 
neatkarīgu fondu, centrālo banku vai 
aktīvu, kurus kredītiestādes, pensiju fondi 
vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
uzņēmumi tur pašu kontā) pārvaldniekiem.
Šai direktīvai nebūtu jāattiecas arī uz 
pārvaldniekiem, ja tie pārvalda AIF, kuru 
vienīgie ieguldītāji ir to mātesuzņēmumi, 
meitasuzņēmumi vai citi mātesuzņēmuma 
meitasuzņēmumi un ja šie ieguldītāji paši 
nav AIF. Lai izmantotu šajā direktīvā 
noteiktos atbrīvojumus, attiecīgajiem 
AIFP vajadzētu pastāvīgi atbilst šo 
atbrīvojumu piemērošanas nosacījumiem.
Tomēr šai direktīvai būtu jāattiecas uz visu 
tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Izņēmuma piemērošana pārvaldniekiem, kas pārvalda ieguldījumus no pašiem piederošas 
uzņēmumu grupas, ir pamatota. Finanšu tirgiem tas nerada nekādu papildu risku. Tā kā šos 
fondus galvenokārt izmanto banku vai apdrošināšanas uzņēmumu grupās, šīs finanšu iestādes 
saskaņā ar uzraudzības tiesību aktiem jau ir veikušas piemērotus pasākumus risku 
novēršanai. Turklāt, ja runa ir par ieguldījumiem tajā pašā grupā, ieguldītāji papildus nav 
jāaizsargā. 
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Grozījums Nr. 167
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi 
pārvaldītiem ieguldījumiem vērtspapīru 
formā, piemēram, sertifikātiem, 
pārvaldītiem termiņdarījumiem vai 
indeksējamām obligācijām. Tomēr tai 
būtu jāattiecas uz visu tādu kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, 
kuriem nav nepieciešams saņemt atļauju kā 
PVKIU. Ieguldījumu sabiedrībām, kurām 
piešķirta atļauja saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz 
finanšu instrumentu tirgiem, nav 
nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar šo 
direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku ieguldītāju labā. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas uz neapkopotu 
ieguldījumu (piemēram, dotāciju, 
neatkarīgu fondu, centrālo banku vai 
aktīvu, kurus kredītiestādes, pensiju fondi 
vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
uzņēmumi tur pašu kontā) pārvaldniekiem.
Direktīvu nevajadzētu attiecināt arī uz to 
kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldību, kuros ir ne vairāk kā pieci 
ieguldītāji, ja tiem ir piešķirta atļauja 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un tie 
darbojas tikai piederības dalībvalstī. Lai 
izmantotu šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, attiecīgajiem AIFP 
vajadzētu pastāvīgi atbilst šo atbrīvojumu 
piemērošanas nosacījumiem. Tomēr šai 
direktīvai būtu jāattiecas uz visu tādu 
kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en
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Pamatojums

Attiecībā uz fondiem, kuros ieguldītāju skaits ir ierobežots, pastāv iespēja vienoties 
individuāli, pamatojoties uz līgumiskām attiecībām. Tādēļ direktīva nebūtu jāattiecina uz 
AIFP, kas pārvalda fondus, kuros ir ne vairāk kā pieci ieguldītāji, ar nosacījumu, ka šie AIFP 
ir pakļauti efektīvam valsts regulējumam. 

Grozījums Nr. 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai 
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, 
kurus kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi pārvaldītiem 
ieguldījumiem vērtspapīru formā, 
piemēram, sertifikātiem, pārvaldītiem 
termiņdarījumiem vai indeksējamām 
obligācijām. Tomēr tai būtu jāattiecas uz 
visu tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāattiecina uz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldību, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteiktu vai patstāvīgu
ieguldījumu politiku ieguldītāju labā. Lai 
līdzīgiem ieguldījumu instrumentiem 
nodrošinātu vienādus konkurences 
apstākļus, šai direktīvai būtu jāattiecas arī
uz atsevišķu ieguldījumu fondiem un 
pārvaldītiem kontiem, kas saistīti ar 
aizņemto līdzekļu īpatsvara palielināšanu.
Direktīvai nevajadzētu attiekties uz 
sabiedriskas nozīmes struktūrām. Šai 
direktīvai nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi 
pārvaldītiem ieguldījumiem vērtspapīru 
formā, piemēram, sertifikātiem, 
pārvaldītiem termiņdarījumiem vai 
indeksējamām obligācijām. Šī direktīva 
nebūtu jāattiecina arī uz kontrolakciju 
sabiedrībām, ja tām pieder daļas to 
meitasuzņēmumos, ar nosacījumu, ka šo 
kontrolakciju sabiedrību dibināšanas 
galvenais mērķis ir nevis nodrošināt peļņu 
saviem ieguldītājiem, galvenokārt noteiktā 
laika posmā atgūstot no 
meitasuzņēmumiem ieguldījumus, bet 
gan, izmantojot savus meitasuzņēmumus, 
īstenot uzņēmējdarbības stratēģiju. Tomēr 
tai būtu jāattiecas uz visu tādu kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, 
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kuriem nav nepieciešams saņemt atļauju kā 
PVKIU. Ieguldījumu sabiedrībām, kurām 
piešķirta atļauja saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz 
finanšu instrumentu tirgiem, nav 
nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar šo 
direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu. 

Or. en

Pamatojums

The definition must be amended as funds may concentrate their risks. A reference to “risk 
spreading” is therefore wrong. Funds operating on the basis of a discretionary investment 
policy must also be covered. The directive should cover all types of similar investment 
vehicles, including single investor funds and leveraged managed accounts (i.e. investment 
accounts that are managed by a third party who has the authority to do transactions without 
prior approval from the holder and in respect of which leverage is used in connection with 
such transactions). Holding companies are not meant to be covered by the directive.

Grozījums Nr. 169
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu 
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai 
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu 
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai 
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
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nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi pārvaldītiem 
ieguldījumiem vērtspapīru formā, 
piemēram, sertifikātiem, pārvaldītiem 
termiņdarījumiem vai indeksējamām 
obligācijām. Tomēr tai būtu jāattiecas uz 
visu tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi pārvaldītiem 
ieguldījumiem vērtspapīru formā, 
piemēram, sertifikātiem, pārvaldītiem 
termiņdarījumiem vai indeksējamām 
obligācijām. Lai novērstu tiesību aktu 
pārklāšanos, šo direktīvu nevajadzētu 
attiecināt uz slēgta veida kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumiem, kuri reģistrēti 
regulētā tirgū un uz kuriem attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 28. maija Direktīva 
2001/34/EK par vērtspapīru iekļaušanu 
fondu biržas oficiālajā sarakstā un par 
informāciju, kas jāpublicē par tādiem 
vērtspapīriem 1, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 15. decembra 
Direktīva 2004/109/EK par atklātības 
prasību saskaņošanu attiecībā uz 
informāciju par emitentiem, kuru 
vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū 2, 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 4. novembra Direktīva 
2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, 
publiski piedāvājot vērtspapīrus vai 
atļaujot to tirdzniecību 3. Lai nodrošinātu 
saskaņotu pieeju, Komisija pēc iespējas 
drīz un vēlākais līdz šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datumam pārskata minētās 
direktīvas un vajadzības gadījumā 
iesniedz likumdošanas priekšlikumus 
atbilstīga regulējuma nodrošināšanai. Šai 
direktīvai būtu jāattiecas uz visu tādu 
kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.
1  OV L 184, 6.7.2001., 1. lpp.
2  OV L 390, 31.12.2004., 30. lpp.
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3  OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šo direktīvu nevajadzētu attiecināt uz slēgta veida kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kas 
reģistrēti regulētā tirgū, jo uz tiem jau attiecas CARD, Prospectus un Transparency direktīvu 
noteikumi. Tomēr, lai nodrošinātu vienādus konkurences apstākļus, Komisijai būtu jāpārskata 
minētās direktīvas un jāveic attiecīgi grozījumi atbilstīgi šai direktīvai.

Grozījums Nr. 170
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu 
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai 
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi pārvaldītiem 
ieguldījumiem vērtspapīru formā, 
piemēram, sertifikātiem, pārvaldītiem 
termiņdarījumiem vai indeksējamām 
obligācijām. Tomēr tai būtu jāattiecas uz 
visu tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldniekiem, kuriem nav 
nepieciešams saņemt atļauju kā PVKIU.
Ieguldījumu sabiedrībām, kurām piešķirta 
atļauja saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, 
kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu 
ieguldītāju labā. Tai būtu jāattiecas uz visu 
tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas uz pensiju fondu 
pārvaldību vai uz neapkopotu ieguldījumu 
(piemēram, dotāciju, neatkarīgu fondu vai 
aktīvu, kurus kredītiestādes, 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
uzņēmumi tur pašu kontā) pārvaldniekiem. 
Šai direktīvai nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi 
pārvaldītiem ieguldījumiem vērtspapīru 
formā, piemēram, sertifikātiem, 
pārvaldītiem termiņdarījumiem vai 
indeksējamām obligācijām. Struktūru, 
kura principā darbojas kā 
meitasuzņēmumu grupas kontrolakciju 
sabiedrība un kurai uzņēmumos pieder 
stratēģiski svarīgas daļas, lai īstenotu 
ilgtermiņa stratēģiju, nevis gūtu peļņu no 
ieguldījumu atgūšanas noteiktā laikā, 
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ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu. 

saskaņā ar šo direktīvu uzskata par 
kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu. 
Ieguldījumu sabiedrībām, kurām piešķirta 
atļauja saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, 
kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Būtu skaidri jāparāda, ka atsauce uz kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem paziņojumā par to, 
ka direktīva attiecas uz visu to kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kuri nav 
PVKIU, ir atsauce tieši uz kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem, kas piesaista kapitālu no 
daudziem ieguldītājiem, lai to ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu politiku attiecībā uz 
riska sadales principu ieguldītāju labā, un nevis atsauce uz citiem kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmumu veidiem.

Grozījums Nr. 171
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai 
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi pārvaldītiem 

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku ieguldītāju labā. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas uz neapkopotu 
ieguldījumu (piemēram, dotāciju, 
neatkarīgu fondu, centrālo banku vai 
aktīvu, kurus kredītiestādes, 
apdrošināšanas, pensijas kapitāla 
uzkrāšanas iestādes vai pārapdrošināšanas 
uzņēmumi tieši vai netieši tur pašu kontā) 
pārvaldniekiem. Direktīvu nevajadzētu 
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ieguldījumiem vērtspapīru formā, 
piemēram, sertifikātiem, pārvaldītiem 
termiņdarījumiem vai indeksējamām 
obligācijām. Tomēr tai būtu jāattiecas uz 
visu tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

attiecināt arī uz to kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldību, kuriem piešķirta 
atļauja saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un kuri darbojas tikai piederības162 
dalībvalstī. Tomēr šai direktīvai būtu
jāattiecas uz aktīvi pārvaldītiem 
ieguldījumiem vērtspapīru formā, 
piemēram, sertifikātiem, pārvaldītiem 
termiņdarījumiem vai indeksējamām 
obligācijām. Tai būtu jāattiecas arī uz visu 
tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Pret to aktīvu pārvaldniekiem, kurus savos kontos tur papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
iestādes, būtu jāizturas tāpat kā pret tādu aktīvu pārvaldniekiem, ko savos kontos tur 
apdrošināšanas uzņēmumi. Direktīva par AIFP nebūtu jāattiecina uz fondiem, kuri ir pakļauti 
valsts līmeņa regulējumam un kurus pārdod tikai šajā valstī. Valstu fondi un to pārvaldnieki 
vieni paši nerada sistēmisku risku, jo tie ir stingri reglamentēti un tos bieži vien pārvalda 
saskaņā ar noteikumiem, kas atbilst noteikumiem par PVKIU. Nevar noteikt izņēmumus fondu 
instrumentiem, neņemot vērā riska sadales principu, tāpat kā tos nevar noteikt aktīvi 
pārvaldītiem ieguldījumiem vērtspapīru formā.

Grozījums Nr. 172
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu (5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
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jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu 
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai 
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi pārvaldītiem 
ieguldījumiem vērtspapīru formā, 
piemēram, sertifikātiem, pārvaldītiem 
termiņdarījumiem vai indeksējamām 
obligācijām. Tomēr tai būtu jāattiecas uz 
visu tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu 
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai 
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi pārvaldītiem 
ieguldījumiem vērtspapīru formā, 
piemēram, sertifikātiem, pārvaldītiem 
termiņdarījumiem vai indeksējamām 
obligācijām. Tomēr tai būtu jāattiecas uz 
visu tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.
Šo direktīvu nevajadzētu attiecināt uz 
rūpniecības akciju sabiedrībām, kuru 
daļas pārdod ES reglamentētā tirgū, ar 
nosacījumu, ka tie saglabā daļas savos 
meitasuzņēmumos vai saistītos 
uzņēmumos, lai īstenotu rūpniecisku 
uzņēmējdarbības stratēģiju.

Or. en

Pamatojums

Direktīva ir jāattiecina tikai uz AIFP, kas rada sistēmisku risku. Pretējā gadījumā būs grūti 
pienācīgā veidā nodrošināt paredzēto uzraudzību. Rūpniecības kontrolakciju sabiedrības ir 
ilgtermiņa īpašnieki, kuri neplāno noteiktā laikā izbeigt savu darbību un kuru uzņēmumiem ir 
rūpnieciski mērķi. Šādi uzņēmumi nerada sistēmisku risku un, ja tie ir reģistrēti, uz tiem 
attiecas spēkā esošās ES uzņēmējdarbības tiesības, dalībvalstu regulējums un noteikumi par 
iekļaušanu biržu sarakstos, šādi nodrošinot efektīvu aizsardzību ieguldītājiem. Uz šādiem 
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uzņēmumiem direktīvu attiecināt nevajadzētu.

Grozījums Nr. 173
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu 
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai 
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi pārvaldītiem 
ieguldījumiem vērtspapīru formā, 
piemēram, sertifikātiem, pārvaldītiem 
termiņdarījumiem vai indeksējamām 
obligācijām. Tomēr tai būtu jāattiecas uz 
visu tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu 
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai 
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu, valsts, 
reģionālo vai vietējo pašvaldību 
ieguldījumu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi pārvaldītiem 
ieguldījumiem vērtspapīru formā, 
piemēram, sertifikātiem, pārvaldītiem 
termiņdarījumiem vai indeksējamām 
obligācijām. Tomēr tai būtu jāattiecas uz 
visu tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en
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Pamatojums

Direktīva nebūtu jāattiecina uz ieguldījumu fondiem, ko pārvalda valsts iestādes, piemēram, 
tādas iestādes kā Finance Wales, kura, piesaistot privāto kapitālu, pārvalda ES 
struktūrfondus.

Grozījums Nr. 174
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai 
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi pārvaldītiem 
ieguldījumiem vērtspapīru formā, 
piemēram, sertifikātiem, pārvaldītiem 
termiņdarījumiem vai indeksējamām 
obligācijām. Tomēr tai būtu jāattiecas uz 
visu tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldniekiem, kuriem nav 
nepieciešams saņemt atļauju kā PVKIU. 
Ieguldījumu sabiedrībām, kurām piešķirta 
atļauja saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, 
kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem, kas piesaista kapitālu no 
virknes ieguldītāju, lai to ieguldītu saskaņā 
ar noteikto ieguldījumu politiku ieguldītāju 
labā. Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz 
neapkopotiem ieguldījumiem (piemēram, 
dotācijām neatkarīgiem fondiem vai 
aktīviem, kurus kredītiestādes, 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
uzņēmumi tur pašu kontā) un uz pensiju 
fondiem. Šai direktīvai nebūtu jāattiecas 
arī uz aktīvi pārvaldītiem ieguldījumiem 
vērtspapīru formā, piemēram, sertifikātiem, 
pārvaldītiem termiņdarījumiem vai 
indeksējamām obligācijām. Tomēr tai būtu 
jāattiecas uz visiem kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en
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Pamatojums

Direktīva ir jāattiecina gan uz fondiem (AIF), gan uz pārvaldniekiem (AIFP).

Grozījums Nr. 175
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz 
neapkopotu ieguldījumu, piemēram, 
dotāciju un neatkarīgu fondu, 
pārvaldniekiem, kā arī uz ieguldījumu 
portfeļu pārvaldību, kas notiek saskaņā ar 
atsevišķu klientu sniegtu pilnvarojumu, 
vai citiem individuālo portfeļu pārvaldības 
veidiem. Direktīvai nebūtu jāattiecas arī 
uz pārvaldniekiem, ja tie pārvalda AIF, 
kuru vienīgie ieguldītāji ir viņi paši vai to 
mātesuzņēmumi, to meitasuzņēmumi vai 
citi mātesuzņēmuma meitasuzņēmumi un 
ja šie ieguldītāji paši nav AIF. Šī direktīva 
nebūtu jāattiecina arī uz kontrolakciju 
sabiedrībām, ja tām pieder daļas to 
meitasuzņēmumos, ar nosacījumu, ka šo 
kontrolakciju sabiedrību dibināšanas 
galvenais mērķis ir nevis nodrošināt peļņu 
saviem ieguldītājiem, galvenokārt noteiktā 
laika posmā atgūstot no 
meitasuzņēmumiem ieguldījumus, bet 
gan, izmantojot savus meitasuzņēmumus, 
īstenot uzņēmējdarbības stratēģiju. 
Turklāt šī direktīva nebūtu jāattiecina 
nedz uz pensiju fondu pārvaldību, 
pārvalstiskām iestādēm, valsts 
centrālajām bankām vai valsts, 
reģionālām un vietējām pašvaldībām un 
struktūrām vai iestādēm, kas pārvalda 
fondus sociālās drošības veicināšanai un 
pensiju sistēmas, nedz uz darba ņēmēju 
līdzdalības sistēmām vai pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentiem. 
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Or. en

Pamatojums

Skatīt prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 5.b 
apsvērumu.

Grozījums Nr. 176
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šī direktīva nebūtu jāpiemēro 
ieguldījumu sabiedrībām, kuras sniedz 
portfeļa pārvaldības pakalpojumus un 
kurām piešķirta atļauja saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK, pensiju fondiem 
un citām pensiju struktūrām, uz kurām 
attiecas Direktīva 2004/41/EK, kā arī to 
specializētajām aktīvu pārvaldīšanas 
un/vai pakalpojumu administrēšanas 
sabiedrībām vai kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem, uz ko attiecas Direktīva 
2009/65/EK. Lai nodrošinātu rentablitāti, 
ieguldījumu sabiedrībām, kas pārvalda 
individuālus portfeļus saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK, pensiju aktīvu 
pārvaldības un/vai pakalpojumu 
administrēšanas sabiedrībām un PVKIU 
pārvaldniekiem (un attiecīgā gadījumā 
AIFP) saskaņā ar savām pilnvarām 
praktiski vajadzētu būt spējīgiem 
administratīvi vai operatīvi apvienot 
ieguldījumus kopējā fondā. Ņemot vērā 
tās mērķus, direktīvai nebūtu jāattiecas uz 
šādām iekšējo kopfondu struktūrām.

Or. en

Pamatojums

These structures described above  are not commercial propositions to attract assets for 
collective investments ignoring the individual qualities and requirements of clients, nor are 
they marketed or even available for investment outside the scope of the overarching 
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individual mandates, which are already regulated themselves under various European 
directives. The principal of risk-spreading as such does not apply to these structures. These 
structures are directly or indirectly (through one or more subsidiary companies) managed 
and controlled by the investment firm, the pension [asset] manager and/or service 
administration company, or UCITS manager and used by it in its own discretion. Therefore, 
this Directive should also not apply to those structures. For the avoidance of doubt, pension 
[asset] management and/or service administration companies and asset pooling as described, 
do not fall within the definition of AIF, AIFM or depositary.

Grozījums Nr. 177
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Ieguldījumu sabiedrībām, kurām 
piešķirta atļauja saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK, un kredītiestādēm, 
kurām piešķirta atļauja saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 14. jūnija Direktīvu 
2006/48/EK par kredītiestāžu darbības 
sākšanu un veikšanu (pārstrādāta 
versija), nevajadzētu būt prasībai iegūt
atļauju saskaņā ar šo direktīvu, lai 
sniegtu tādus ieguldījumu pakalpojumus 
kā portfeļa pārvaldība saistībā ar AIF. 

Or. en

Pamatojums

Skatīt 2009. gada 15. decembra prezidentūras kompromisa priekšlikuma rediģēto 
5.a apsvērumu.
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Grozījums Nr. 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ar šo direktīvu nevajadzētu aizkavēt 
vai ierobežot ieguldītājus laist kapitāla 
tirgos savas AIF ieguldījumu apliecības 
vai daļas. Šādi ieguldītāji vai viņu 
starpnieki var piedāvāt vai izvietot šādas 
daļas vai apliecības dalībvalstī saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Taču, 
ja šāda piedāvāšana vai izvietošana notiek 
pēc tā AIFP iniciatīvas, kurš pārvalda 
minēto AIF, šādu piedāvāšanu un 
izvietošanu uzskata par tirgvedību.

Or. en

Pamatojums

Ar šo direktīvu neierobežo daļu vai apliecību pārdošanu otrreizējā tirgū, ja netiek apieti šīs 
direktīvas noteikumi.

Grozījums Nr. 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Uz tādām sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, kuras lūdz fondus sabiedrībai 
vai tur no sabiedrības saņemtos fondus, 
kā kredītiestādes, pensiju fondi, 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
uzņēmumi, kuri tur aktīvus tikai saviem 
nolūkiem, vajadzētu attiecināt tām 
atbilstīgu režīmu un fondos to 
ieguldījumu reglamentēt, ņemot vērā 
fondu attiecīgās kategorijas un veida 
īpašās pazīmes. Šajā sakarībā Eiropas 
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Komisija pārskata Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvu 
2006/48/EK par kredītiestāžu darbības 
sākšanu un veikšanu (pārstrādāta 
versija), Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 3. jūnija Direktīvu 2003/41/EK 
par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību1, 
Padomes 1973. gada 24. jūlija 
Direktīvu 73/239/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu koordināciju attiecībā 
uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu 
tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav 
dzīvības apdrošināšana2, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
5. novembra Direktīvu 2002/83/EK par 
dzīvības apdrošināšanu3 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
16. novembra Direktīvu 2005/68/EK par 
pārapdrošināšanu un Padomes Direktīvu 
73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem,
kā arī Direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK 
grozījumiem4, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievēroti šādi principi: uzticamības 
pārbaudes prasības, kādas tiek piemērotas 
AIFP, attiecina uz sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, kad tiek veikts ieguldījums, 
un tiek noteikts atbilstīgs regulējums 
attiecībā uz šādiem ieguldījumiem (jo 
īpaši kapitāla prasību un kapitāla rezerves 
veidā).
1 OV L 235, 23.9.2003., 10. lpp.
2 OV L 228, 16.8.1973., 3. lpp.
3 OV L 345, 19.12.2002., 1. lpp.
4 OV L 323, 9.12.2005., 1. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 180
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
5.ca apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ar šo direktīvu vajadzētu noteikt, ka 
katram AIF, kuru pārvalda atbilstoši šīs 
direktīvas darbības jomai, ir viens AIFP, 
kurš ir atbildīgs par atbilstības 
nodrošināšanu šīs direktīvas prasībām.
Atkarībā no juridiskā veida AIF var būt 
vai nu ārēji, vai iekšēji pārvaldīts. AIF ir 
jāuzskata par iekšēji pārvaldītu, ja 
pārvaldības funkcijas pilda AIF pārvaldes 
struktūra vai izmantoti citi iekšējie 
resursi. Ja AIF juridiskā forma pieļauj 
iekšēju pārvaldību un ja AIF pārvaldes 
struktūra neuzskata par vajadzīgu iecelt 
ārēju AIFP, tādā gadījumā AIFP un AIF 
ir identiski. Tādējādi AIF ir arī AIFP, un 
tāpēc tam ir jāievēro visas prasības, kādas 
ir  attiecībā uz AIFP saskaņā ar šo 
direktīvu, un tam jāsaņem atļauja kā 
tādam. AIFP, kurš ir iekšēji pārvaldīts 
AIF, tomēr nevar piešķirt atļauju kā viena 
vai vairāku citu AIF ārējam 
pārvaldniekam. AIF būtu jāuzskata par 
ārēji pārvaldītu, ja AIF iecēlis vai AIF 
uzdevumā (ieceltais AIFP) par 
pārvaldnieku iecelta ārēja juridiskā 
persona, kura, pildot šos pienākumus, 
uzņemas atbildību par AIF portfeļa 
pārvaldību. Vienā vai otrā gadījumā tikai 
iekšēji pārvaldītam AIF vai ārējam AIFP 
vajadzētu būt iespējām deleģēt portfeļa 
pārvaldību vai riska pārvaldības funkcijas 
citām struktūrām atbilstīgi 18. pantam. Ja 
pārvaldības funkciju pildīšanai attiecībā 
uz konkrētu AIF ir  iecelts ārējais AIFP, 
nebūtu jāuzskata, ka ar to nodrošina 
portfeļa pārvaldības ieguldījuma 
pakalpojumu, kā noteikts 4. panta 
1. punkta 9. apakšpunktā Direktīvā 
2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu 
instrumentu tirgiem un ar ko groza
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Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 
93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ 
Padomes Direktīvu 93/22/EEK10, bet tā 
vietā ir jānodrošina kolektīvā portfeļa 
pārvaldība saskaņā ar šo direktīvu.  

Or. en

Pamatojums

Skatīt 2009. gada 15. decembra prezidentūras kompromisa priekšlikuma rediģēto 
5.a apsvērumu.

Grozījums Nr. 181
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ar šo direktīvu vajadzētu noteikt, 
ka katram AIF, kuru pārvalda atbilstoši 
šīs direktīvas darbības jomai, ir viens 
AIFP, kurš ir atbildīgs par atbilstības 
nodrošināšanu šīs direktīvas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Ar šo direktīvu vajadzētu noteikt, ka katram AIF atļauj tikai vienu AIFP.

Grozījums Nr. 182
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ar šo direktīvu vajadzētu noteikt, 
ka katram AIF, kuru pārvalda atbilstoši 
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šīs direktīvas darbības jomai, ir viens 
AIFP, kurš ir atbildīgs par atbilstības 
nodrošināšanu šīs direktīvas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Ar šo direktīvu vajadzētu noteikt, ka katram AIF atļauj tikai vienu AIFP. 

Grozījums Nr. 183
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 100 miljonu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas 
tiesības piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 500 miljonu euro apmērā. Šo 
īpašo robežvērtību pamato ar to, ka fondu, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl 
mazāka iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. 
Uz AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr tiem 
būtu jānodrošina iespēja tikt uzskatītiem 
par AIFP, ievērojot šajā direktīvā 
paredzēto izvēles procedūru.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 184
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 100 miljonu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas 
tiesības piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 500 miljonu euro apmērā. Šo 
īpašo robežvērtību pamato ar to, ka fondu, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl 
mazāka iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. 
Turklāt piecu gadu ierobežojums attiecībā 
uz ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. 
Uz AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr tiem 
būtu jānodrošina iespēja tikt uzskatītiem 
par AIFP, ievērojot šajā direktīvā 
paredzēto izvēles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Būtu jāietver visi AIF un AIFP, lai neradītu nepilnības tirgū.
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Grozījums Nr. 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 100 miljonu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas 
tiesības piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 500 miljonu euro apmērā. Šo 
īpašo robežvērtību pamato ar to, ka fondu, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl 
mazāka iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. 
Turklāt piecu gadu ierobežojums attiecībā 
uz ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. 
Uz AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr tiem 
būtu jānodrošina iespēja tikt uzskatītiem 
par AIFP, ievērojot šajā direktīvā 
paredzēto izvēles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvai ir jābūt piemērojamai visiem AIFP bez jebkādiem atbrīvojumiem, pamatojoties uz 
pārvaldībai pakļauto aktīvu apjomu. Pretējā gadījumā pārvaldniekiem būs ievērojams stimuls 
izveidot fondus tikai nedaudz zem robežvērtības un atrast veidus, kā pēc iespējas vairāk 
deleģēt savas funkcijas ārējo pakalpojumu sniedzējiem un „konsultantiem”. Tas grautu šīs 
direktīvas nolūku, kas ir aptvert visus finanšu nozares dalībniekus. 
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Grozījums Nr. 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 100 miljonu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas tiesības 
piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 500 miljonu euro apmērā. Šo 
īpašo robežvērtību pamato ar to, ka fondu, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl mazāka 
iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. Turklāt 
piecu gadu ierobežojums attiecībā uz 
ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. Uz 
AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr tiem 
būtu jānodrošina iespēja tikt uzskatītiem 
par AIFP, ievērojot šajā direktīvā 
paredzēto izvēles procedūru.

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atvieglotu režīmu 
attiecībā uz sistēmiski nenozīmīgiem 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 250 miljonu euro
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas tiesības 
piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 500 miljonu euro apmērā. Šo 
īpašo robežvērtību pamato ar to, ka fondu, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl mazāka 
iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. Turklāt 
piecu gadu ierobežojums attiecībā uz 
ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. 
AIFP, uz kuriem attiecas atvieglotais 
režīms, būtu jāreģistrējas kompetentajās 
iestādēs un jāievēro šajā direktīvā 
noteiktās pārredzamības prasības. Tomēr 
tiem būtu jānodrošina iespēja tikt 
uzskatītiem par AIFP, ievērojot šajā 
direktīvā paredzēto izvēles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Galvenā prioritāte šajā direktīvā ir novērst sistēmisku risku. Lai mazinātu netiešo kaitējumu, 
ko rada „viena pieeja visiem”, mazākiem AIFP būtu tikai jāreģistrējas un jāpilda 19.–
21. pantā noteiktās pārredzamības saistības.
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Grozījums Nr. 187
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 100 miljonu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas tiesības 
piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 500 miljonu euro apmērā. Šo 
īpašo robežvērtību pamato ar to, ka fondu, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl mazāka 
iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. Turklāt 
piecu gadu ierobežojums attiecībā uz 
ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. Uz 
AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr tiem 
būtu jānodrošina iespēja tikt uzskatītiem 
par AIFP, ievērojot šajā direktīvā 
paredzēto izvēles procedūru.

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 100 miljonu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas tiesības 
piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 500 miljonu euro apmērā. Šo 
īpašo robežvērtību pamato ar to, ka fondu, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl mazāka 
iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. Turklāt 
piecu gadu ierobežojums attiecībā uz 
ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. Uz 
AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem, un tiem 
vismaz būtu jāreģistrējas piederības 
dalībvalstīs. Tomēr tiem būtu jānodrošina 
iespēja tikt uzskatītiem par AIFP, ievērojot 
šajā direktīvā paredzēto izvēles procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 100 miljonu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas tiesības 
piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 500 miljonu euro apmērā. Šo 
īpašo robežvērtību pamato ar to, ka fondu, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl mazāka 
iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. Turklāt 
piecu gadu ierobežojums attiecībā uz 
ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. Uz 
AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr tiem 
būtu jānodrošina iespēja tikt uzskatītiem 
par AIFP, ievērojot šajā direktīvā 
paredzēto izvēles procedūru.

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas 
mazajiem un vidējiem AIF, kā arī novērst 
to, ka AIFP reģistrētā adrese ir trešās 
valstīs regulējuma arbitrāžas nolūkā, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 100 miljonu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas tiesības 
piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 500 miljonu euro apmērā. Šo 
īpašo robežvērtību pamato ar to, ka fondu, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl mazāka 
iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. Turklāt 
piecu gadu ierobežojums attiecībā uz 
ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. Uz 
AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr tiem 
būtu jānodrošina iespēja tikt uzskatītiem 
par AIFP, ievērojot šajā direktīvā 
paredzēto izvēles procedūru.

Or. en

Pamatojums

It is imperative to exempt the small and medium sized AIFs from unnecessary burden entailed 
by the generic application of the Directive, since certain AIFS (private equity funds) play 
crucial role in providing SMEs with finances. The Commission proposal on the set-up of the 
threshold should be maintained as its abolition could drive the managers of small and 
medium sized AIFs to massively domicile in third countries, whilst these funds could still be 
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bought across the EU via passive marketing. The cancellation of the value limit would 
contradict the basic principle of the regulation, namely making the operation of the sector 
more transparent by means of collecting information of the transactions carried out by 
AIFFM.

Grozījums Nr. 189
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 100 miljonu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas tiesības 
piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 500 miljonu euro apmērā. Šo 
īpašo robežvērtību pamato ar to, ka fondu, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl mazāka 
iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. Turklāt 
piecu gadu ierobežojums attiecībā uz 
ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. Uz 
AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr tiem 
būtu jānodrošina iespēja tikt uzskatītiem 
par AIFP, ievērojot šajā direktīvā 
paredzēto izvēles procedūru.

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 1 miljardu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas tiesības 
piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 1,5 miljardu euro apmērā. Šo 
īpašo robežvērtību pamato ar to, ka fondu, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl mazāka 
iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. Turklāt 
piecu gadu ierobežojums attiecībā uz 
ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. Uz 
AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr tiem 
būtu jānodrošina iespēja tikt uzskatītiem 
par AIFP, ievērojot šajā direktīvā 
paredzēto izvēles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Mēs atbalstām direktīvā robežvērtības paaugstināšanu, lai mazākos AIFP, kas nerada 
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sistēmisku risku, neapgrūtinātu ar pārmērīgu slogu.

Grozījums Nr. 190
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 100 miljonu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas tiesības 
piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 500 miljonu euro apmērā. Šo 
īpašo robežvērtību pamato ar to, ka fondu, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl mazāka 
iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. Turklāt 
piecu gadu ierobežojums attiecībā uz 
ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. Uz 
AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr tiem 
būtu jānodrošina iespēja tikt uzskatītiem 
par AIFP, ievērojot šajā direktīvā 
paredzēto izvēles procedūru.

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 500 miljonu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas tiesības 
piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 1000 miljonu euro apmērā. 
Šo īpašo robežvērtību pamato ar to, ka 
fondu, kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl mazāka 
iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. Turklāt 
piecu gadu ierobežojums attiecībā uz 
ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. Uz 
AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr tiem 
būtu jānodrošina iespēja tikt uzskatītiem 
par AIFP, ievērojot šajā direktīvā 
paredzēto izvēles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Direktīva ir jāattiecina tikai uz AIFP, kas rada sistēmisku risku. Pretējā gadījumā būs grūti 
pienācīgā veidā nodrošināt paredzēto uzraudzību. Mazie AIFP nerada sistēmisku risku, tāpēc 
nav samērīgi tos iekļaut. Ar direktīvu saistīsies atbilstības nodrošināšanas izmaksas, kuras 
būs īpaši liels slogs mazajiem AIFP, un tiem būs vismazākais labums no atļauju piešķiršanas 
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tiesību ieviešanas. Paaugstinātām robežvērtībām ir jānodrošina, ka nelielos fondus, kuriem 
nav ietekmes uz sistēmisku risku, var neiekļaut direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 191
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 100 miljonu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas tiesības 
piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 500 miljonu euro apmērā. Šo 
īpašo robežvērtību pamato ar to, ka fondu, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl mazāka 
iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. Turklāt 
piecu gadu ierobežojums attiecībā uz 
ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. Uz 
AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr tiem 
būtu jānodrošina iespēja tikt uzskatītiem 
par AIFP, ievērojot šajā direktīvā 
paredzēto izvēles procedūru.

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 500 miljonu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas tiesības 
piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 1000 miljonu euro apmērā. 
Šo īpašo robežvērtību pamato ar to, ka 
fondu, kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl mazāka 
iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. Turklāt 
piecu gadu ierobežojums attiecībā uz 
ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. Uz 
AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr tiem 
būtu jānodrošina iespēja tikt uzskatītiem 
par AIFP, ievērojot šajā direktīvā 
paredzēto izvēles procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 192
Marta Andreasen

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 100 miljonu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas tiesības 
piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 500 miljonu euro apmērā. Šo 
īpašo robežvērtību pamato ar to, ka fondu, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl mazāka 
iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. Turklāt 
piecu gadu ierobežojums attiecībā uz 
ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. Uz 
AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr tiem 
būtu jānodrošina iespēja tikt uzskatītiem 
par AIFP, ievērojot šajā direktīvā 
paredzēto izvēles procedūru.

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 200 miljonu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu 
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas tiesības 
piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 1 miljardu euro apmērā. Šo 
īpašo robežvērtību pamato ar to, ka fondu, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 
ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl mazāka 
iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. Turklāt 
piecu gadu ierobežojums attiecībā uz 
ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. Uz 
AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr tiem 
būtu jānodrošina iespēja tikt uzskatītiem 
par AIFP, ievērojot šajā direktīvā 
paredzēto izvēles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Zemākai robežvērtībai nebūs ievērojamas ietekmes uz sistēmisko risku, kuru ar šo direktīvu 
mēģina risināt, taču tā radīs reglementējošu slogu nelieliem fondiem, kuri ir vismazāk spējīgi 
to atļauties. 
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Grozījums Nr. 193
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai izvairītos no iespējamās aktīvu 
izpārdošanas pa daļām, AIF kontrolētas 
mērķsabiedrības neto aktīviem būtu 
jāatbilst noteikumiem par kapitāla 
pietiekamības režīmu saskaņā ar Otro 
uzņēmējdarbības tiesību direktīvu. 

Or. en

Pamatojums

Padomes 1976. gada 13. decembra Otrās direktīvas 77/91/EEK par to, kā vienādošanas 
nolūkā koordinēt nodrošinājumus, 15. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumi un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīvas 2006/68/EK, ar ko Padomes 
Direktīvu 77/91/EEK groza attiecībā uz akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla 
saglabāšanu un mainīšanu, 1. panta 4. punkta b) apakšpunkta un 1. panta 5. apakšpunkta 
noteikumi varētu palīdzēt novērst uzņēmuma izpārdošanu pa daļām, īstenojot parādu 
piedziņu, vienlaikus dodot pietiekamu manevrēšanas iespēju leģitīmai stratēģiskai 
restrukturizācijai. 

Grozījums Nr. 194
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai izvairītos no iespējamās to 
mērķsabiedrību izpārdošanas pa daļām, 
kurās AIFP pārvaldītais AIF veic 
ieguldījumus, attiecīgajam AIFP būtu 
jānodrošina, ka tiek ievērots AIF 
ieguldījumu triju gadu bloķēšanas periods 
mērķsabiedrībā.

Or. en
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Pamatojums

Slēgtajiem fondiem, kuriem ir kontrolējoša ietekme mērķsabiedrībā, jāveic ieguldījumi triju 
gadu periodā, lai nepieļautu attiecīgās sabiedrības izpārdošanu pa daļām.

Grozījums Nr. 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
saskaņotu un stingru reglamentējošu un 
uzraudzības struktūru attiecībā uz AIFP 
darbībām. Saskaņā ar šo direktīvu 
noteiktajai atļaujas piešķiršanai būtu 
jāaptver AIF pārvaldības un 
administrēšanas pakalpojumus visas 
Kopienas ietvaros. Turklāt atļauju 
saņēmušajiem AIFP vajadzētu būt 
tiesīgiem Kopienas teritorijā pārdot AIF 
profesionāliem ieguldītājiem atbilstoši 
paziņošanas procedūrai.

(7) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
saskaņotu un stingru reglamentējošu un 
uzraudzības struktūru attiecībā uz AIFP 
darbībām. Saskaņā ar šo direktīvu 
noteiktajai atļaujas piešķiršanai būtu 
jāaptver AIF pārvaldības un 
administrēšanas pakalpojumi visā
Savienības teritorijā. 

Or. en

Pamatojums

Jautājums par ārpuskopienas AIF tirgvedību sīkāk risināts turpmākajos grozījumos.

Grozījums Nr. 196
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
saskaņotu un stingru reglamentējošu un 
uzraudzības struktūru attiecībā uz AIFP 
darbībām. Saskaņā ar šo direktīvu 
noteiktajai atļaujas piešķiršanai būtu 

(7) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
saskaņotu un stingru reglamentējošu un 
uzraudzības struktūru attiecībā uz AIFP 
darbībām. Saskaņā ar šo direktīvu 
noteiktajai atļaujas piešķiršanai būtu 
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jāaptver AIF pārvaldības un 
administrēšanas pakalpojumus visas 
Kopienas ietvaros. Turklāt atļauju 
saņēmušajiem AIFP vajadzētu būt 
tiesīgiem Kopienas teritorijā pārdot AIF 
profesionāliem ieguldītājiem atbilstoši 
paziņošanas procedūrai.

jāaptver AIF pārrobežu pārvaldība visā
Savienības teritorijā. Turklāt atļauju 
saņēmušajiem AIFP vajadzētu būt 
tiesīgiem visā Savienības teritorijā pārdot 
AIF, kuru reģistrētā adrese ir Savienībā, 
profesionāliem ieguldītājiem atbilstoši 
paziņošanas procedūrai. Atbilstīgi šīs 
direktīvas noteikumiem dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai atļaut vai turpināt 
atļaut AIFP pārdot citus alternatīvos 
ieguldījumu fondus, kuri nav šīs 
direktīvas darbības jomā, profesionāliem 
ieguldītājiem attiecīgās valsts teritorijā 
atbilstīgi nacionālajiem tiesību aktiem. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai arī 
atļaut vai turpināt atļaut attiecīgās valsts 
profesionāliem ieguldītājiem meklēt AIF, 
kura reģistrētā adrese ir  citā dalībvalstī 
vai trešā valstī, un tajā veikt ieguldījumu, 
pašiem uzņemoties atbildību.

Or. en

Pamatojums

Terminoloģijas saskaņošana ar pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
(PVKIU) direktīvu attiecībā uz terminu „pārvaldība”.  Eiropas pase tikai tiem AIFP, kuru 
reģistrētā adrese ir Kopienā, vienlaikus dodot dalībvalstīm tiesības atļaut privāto izvietošanu 
un tirgvedību profesionāliem ieguldītājiem savas valsts teritorijā, kā arī tiesības iegādāties 
AIF bez pases pēc profesionālo ieguldītāju iniciatīvas.

Grozījums Nr. 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
saskaņotu un stingru reglamentējošu un 
uzraudzības struktūru attiecībā uz AIFP 
darbībām. Saskaņā ar šo direktīvu 
noteiktajai atļaujas piešķiršanai būtu 
jāaptver AIF pārvaldības un 

(7) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
saskaņotu un stingru reglamentējošu un 
uzraudzības struktūru attiecībā uz AIFP 
darbībām. Saskaņā ar šo direktīvu 
noteiktajai atļaujas piešķiršanai būtu 
jāaptver AIF pārvaldības pakalpojumi visā 
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administrēšanas pakalpojumus visas 
Kopienas ietvaros. Turklāt atļauju 
saņēmušajiem AIFP vajadzētu būt 
tiesīgiem Kopienas teritorijā pārdot AIF 
profesionāliem ieguldītājiem atbilstoši 
paziņošanas procedūrai.

Kopienas teritorijā. Turklāt atļauju 
saņēmušajiem AIFP, kuri reģistrēti 
Kopienā, vajadzētu būt tiesīgiem visā 
Kopienas teritorijā pārdot AIF, kuri 
dibināti Kopienā, profesionāliem 
ieguldītājiem atbilstoši paziņošanas 
procedūrai. Dalībvalstīm būtu jābūt 
iespējai atļaut AIFP pārdot trešās valstīs 
dibinātus AIF, uz kuriem neattiecas šī 
direktīva, profesionāliem ieguldītājiem 
attiecīgās valsts teritorijā atbilstīgi valsts 
tiesību aktiem. Dalībvalstis var turklāt 
atļaut profesionāliem ieguldītājiem šo 
valstu teritorijā, pašiem uzņemoties 
atbildību, veikt ieguldījumus trešās valstīs 
dibinātos AIF.

Or. en

Pamatojums

Valstu privāto ieguldījumu kārtībai būtu jāpastāv līdzās pases režīmam, atļaujot trešās valsts 
fondu pārdošanu dalībvalstī atbilstīgi piemērojamajiem valsts tiesību aktiem. 

Grozījums Nr. 198
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
saskaņotu un stingru reglamentējošu un 
uzraudzības struktūru attiecībā uz AIFP 
darbībām. Saskaņā ar šo direktīvu 
noteiktajai atļaujas piešķiršanai būtu 
jāaptver AIF pārvaldības un 
administrēšanas pakalpojumus visas 
Kopienas ietvaros. Turklāt atļauju 
saņēmušajiem AIFP vajadzētu būt 
tiesīgiem Kopienas teritorijā pārdot AIF 
profesionāliem ieguldītājiem atbilstoši 
paziņošanas procedūrai.

(7) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
saskaņotu un stingru reglamentējošu un 
uzraudzības struktūru attiecībā uz AIF un 
AIFP darbībām. Saskaņā ar šo direktīvu 
noteiktajai atļaujas piešķiršanai būtu 
jāaptver visi AIF, kas pieejami Eiropas 
Savienības ieguldītājiem, vai tie, kas 
darbojas finanšu tirgos visā Savienības 
teritorijā. Turklāt atļauju saņēmušajiem
AIF vajadzētu būt tiesīgiem tikt pārdotiem 
tirgū Savienības teritorijā profesionāliem
ieguldītājiem atbilstoši paziņošanas 
procedūrai.
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Or. en

Pamatojums

Ieguldītāju aizsardzībai nepieciešams paplašināt direktīvas prasības attiecībā uz visiem AIF, 
kuri saņem līdzekļus no Eiropas ieguldītājiem. Eiropas tirgu stabilitātes aizsardzībai 
nepieciešams, lai tiktu uzraudzīti AIF, kuri iegulda Eiropas finanšu tirgos.

Grozījums Nr. 199
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
saskaņotu un stingru reglamentējošu un 
uzraudzības struktūru attiecībā uz AIFP 
darbībām. Saskaņā ar šo direktīvu 
noteiktajai atļaujas piešķiršanai būtu 
jāaptver AIF pārvaldības un 
administrēšanas pakalpojumus visas 
Kopienas ietvaros. Turklāt atļauju 
saņēmušajiem AIFP vajadzētu būt 
tiesīgiem Kopienas teritorijā pārdot AIF 
profesionāliem ieguldītājiem atbilstoši 
paziņošanas procedūrai.

(7) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
saskaņotu un stingru reglamentējošu un 
uzraudzības struktūru attiecībā uz AIFP 
darbībām. Saskaņā ar šo direktīvu 
noteiktajai atļaujas piešķiršanai būtu 
jāaptver AIF pārvaldība visā Savienības 
teritorijā. Turklāt atļauju saņēmušajiem 
AIFP vajadzētu būt tiesīgiem Savienības
teritorijā pārdot AIF ieguldītājiem 
atbilstoši paziņošanas procedūrai.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi atzīt, ka noteiktos apstākļos, jo īpaši saistībā ar AIF, kuru reģistrētā adrese ir trešā 
valstī, AIFP var vienīgi veikt šos pasākumus attiecībā uz AIF pārvaldību.  Darbības, ko veic 
saistībā ar AIF administrēšanu, var īstenot AIF vai AIFP ieceltas trešās personas. Ir svarīgi 
arī atļaut konkrētu AIF pārdošanu privātiem ieguldītājiem Kopienā, uz viņiem attiecinot visas 
papildu prasības, ko izvirzījušas valsts uzraudzības struktūras. 



AM\804881LV.doc 57/153 PE439.111v02-00

LV

Grozījums Nr. 200
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šī direktīva nereglamentē AIF un 
tādējādi nekavē dalībvalstis pieņemt 
papildu prasības to teritorijā dibinātiem 
AIF vai turpināt šādu prasību 
piemērošanu. Tam, ka dalībvalsts drīkst 
noteikt papildu prasības AIF, kas atrodas 
tās teritorijā, nevajadzētu kavēt AIFP, 
kam atļauja piešķirta citās dalībvalstīs 
saskaņā ar šo direktīvu, izmantot savas 
tiesības pārdot profesionāliem 
ieguldītājiem AIF, kas atrodas ārpus 
dalībvalsts, kura noteikusi papildu 
prasības, un uz kuriem tādējādi neattiecas 
šīs papildu prasības un pienākums tās 
izpildīt. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīva ir jāattiecina uz produktu (AIF), nevis uz pārvaldnieku (AIFP) reglamentēšanu.

Grozījums Nr. 201
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šī direktīva nereglamentē AIF un 
tādējādi nekavē dalībvalstis pieņemt 
papildu prasības to teritorijā dibinātiem 
AIF vai turpināt šādu prasību piemērošanu. 
Tam, ka dalībvalsts drīkst noteikt papildu 
prasības AIF, kas atrodas tās teritorijā, 
nevajadzētu kavēt AIFP, kam atļauja 
piešķirta citās dalībvalstīs saskaņā ar šo 
direktīvu, izmantot savas tiesības pārdot 

(8) Šī direktīva nereglamentē AIF.
Tādējādi var turpināt reglamentēt un 
uzraudzīt AIF valsts līmenī, un šī 
direktīva nekavē dalībvalstis pieņemt 
prasības to teritorijā dibinātiem AIF vai 
turpināt valstī noteikto prasību 
piemērošanu. Tam, ka dalībvalsts drīkst 
noteikt papildu prasības AIF, kas dibināti
tās teritorijā, salīdzinājumā ar tām 
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profesionāliem ieguldītājiem AIF, kas 
atrodas ārpus dalībvalsts, kura noteikusi 
papildu prasības, un uz kuriem tādējādi 
neattiecas šīs papildu prasības un 
pienākums tās izpildīt. 

prasībām, ko piemēro citās dalībvalstīs, 
nevajadzētu kavēt AIFP, kam atļauja 
piešķirta citās dalībvalstīs saskaņā ar šo 
direktīvu, izmantot savas tiesības pārdot 
profesionāliem ieguldītājiem AIF, kas 
dibināts citā dalībvalstī, nevis tajā, kura 
noteikusi papildu prasības, un uz kuriem 
tādējādi neattiecas šīs papildu prasības un 
pienākums tās izpildīt.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu atļaut turpināt atļauju izsniegšanu AIF, kuri atrodas attiecīgo valstu 
jurisdikcijā, un to uzraudzību, kā arī izvirzīt papildu prasības AIF, īpaši, ja tos pārdod 
privātiem ieguldītājiem. Uz AIF, kuru reģistrētā adrese ir Kopienā, pārdošanu privātiem 
ieguldītājiem tomēr nevajadzētu attiecināt stingrākas prasības nekā citās dalībvalstīs 
dibinātiem AIF, kuri tiek pārdoti starptautiski.

Grozījums Nr. 202
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šī direktīva nereglamentē AIF un 
tādējādi nekavē dalībvalstis pieņemt 
papildu prasības to teritorijā dibinātiem 
AIF vai turpināt šādu prasību piemērošanu. 
Tam, ka dalībvalsts drīkst noteikt papildu 
prasības AIF, kas atrodas tās teritorijā, 
nevajadzētu kavēt AIFP, kam atļauja 
piešķirta citās dalībvalstīs saskaņā ar šo 
direktīvu, izmantot savas tiesības pārdot 
profesionāliem ieguldītājiem AIF, kas 
atrodas ārpus dalībvalsts, kura noteikusi 
papildu prasības, un uz kuriem tādējādi 
neattiecas šīs papildu prasības un 
pienākums tās izpildīt. 

(8) Šī direktīva nereglamentē AIF un 
tādējādi nekavē dalībvalstis pieņemt 
papildu prasības to teritorijā dibinātiem 
AIF vai turpināt šādu prasību piemērošanu. 
Taču, atzīstot to juridisko un pārvaldības 
pasākumu daudzveidību, kuri 
piemērojami AIF, attiecīgais AIF var būt 
AIFP, ja AIF ir atbildīgs par paša 
pārvaldību. Tam, ka dalībvalsts drīkst 
noteikt papildu prasības AIF, kura 
reģistrētā adrese ir tās teritorijā, 
nevajadzētu kavēt AIFP, kam atļauja 
piešķirta citās dalībvalstīs saskaņā ar šo 
direktīvu, izmantot savas tiesības pārdot 
profesionāliem ieguldītājiem AIF, kas 
atrodas ārpus dalībvalsts, kura noteikusi 
papildu prasības, un uz kuriem tādējādi 
neattiecas šīs papildu prasības un 
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pienākums tās izpildīt.

Or. en

Pamatojums

Ar to nosaka principu, ka AIF attiecīgā gadījumā var piešķirt atļauju tāpat kā AIFP.  

Grozījums Nr. 203
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ar šo direktīvu būtu arī jānosaka 
augstas prasības AIFP, taču nevajadzētu 
kavēt dalībvalstis pieņemt papildu 
prasības to teritorijā dibinātiem AIFP, 
piemēram, lai nodrošinātu ieguldītāju 
aizsardzību. Tam, ka dalībvalsts drīkst 
noteikt papildu prasības AIFP, kura 
reģistrētā adrese ir tās teritorijā, 
nevajadzētu kavēt AIFP, kam atļauja 
piešķirta citās dalībvalstīs saskaņā ar šo 
direktīvu, izmantot savas tiesības, kuras 
piešķirtas ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Ir atbilstīgi, ka direktīvā paredzēta minimuma saskaņošana, atļaujot dalībvalstīm pieņemt 
papildu prasības AIF, kuri dibināti to teritorijā, tostarp risināt ārkārtas jautājumus 
savlaicīgi, jo pretējā gadījumā varētu tikt apdraudēta ieguldītāju aizsardzība vai finanšu 
stabilitāte.
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Grozījums Nr. 204
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) AIF, kura reģistrētā adrese ir 
Savienībā un kuru pārvalda AIFP, kas 
dibināts trešā valstī un kas ievēro 
39. panta līdzvērtīgās prasības, ir atbrīvots 
no šīs direktīvas prasību ievērošanas un 
nav uzskatāms par pašpārvaldītu AIF. 
Šāds AIF negūst labumu no pases režīma, 
ko izveido ar šo direktīvu, tomēr 
dalībvalstis var atļaut profesionāliem 
ieguldītājiem, kuru reģistrētā adrese ir 
attiecīgo valstu teritorijā, ieguldīt pēc 
pašu iniciatīvas šādā AIF.

Or. en

Pamatojums

Nosakot līdzvērtības kritērijus gan tiem AIFP, kuri dibināti Kopienā, gan tiem, kuri dibināti 
ārpuskopienas valstīs, ir pietiekami, lai radītu vienādus konkurences apstākļus. Šķiet, ka nav 
nepieciešams ieviest papildu kritērijus AIF, kuri dibināti Kopienā un kurus pārvalda trešā 
valstī dibināts AIFP, kurš ievēro direktīvā paredzētās līdzvērtības prasības.

Grozījums Nr. 205
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Neskarot citu Kopienas tiesību 
instrumentu piemērošanu, dalībvalstis 
drīkst noteikt stingrākas prasības AIFP, ja 
AIFP pārdod AIF vienīgi privātiem 
ieguldītājiem vai ja AIFP pārdod vienu un 
to pašu AIF gan profesionāliem, gan 
privātiem ieguldītājiem, neatkarīgi no tā, 
vai šā AIF ieguldījumu apliecības vai daļas 
pārdod iekšzemē vai starptautiski. Šie divi 

(9) Neskarot citu ES tiesību 
instrumentu piemērošanu, dalībvalstis 
drīkst noteikt stingrākas prasības AIFP, ja 
AIFP pārdod AIF vienīgi privātiem 
ieguldītājiem vai ja AIFP pārdod vienu un 
to pašu AIF gan profesionāliem, gan 
privātiem ieguldītājiem, neatkarīgi no tā, 
vai šā AIF ieguldījumu apliecības vai daļas 
pārdod iekšzemē vai starptautiski. Šie divi 
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izņēmumi ļauj dalībvalstīm noteikt papildu 
drošības pasākumus, kurus tās uzskata par 
nepieciešamiem privāto ieguldītāju 
aizsardzībai. Tiek ņemts vērā, ka AIF bieži 
ir nelikvīdi un pakļauti augstam riskam 
ievērojami zaudēt kapitālu. Parasti 
ieguldījumu stratēģijas attiecībā uz AIF 
netiek pielāgotas privātu ieguldītāju 
ieguldījumu profilam vai vajadzībām. Tās 
ir vairāk piemērotas profesionāliem 
ieguldītājiem un ieguldītājiem, kuriem ir 
pietiekami liels ieguldījumu portfelis, lai 
varētu absorbēt ar šiem ieguldījumiem 
saistītus lielākus riskus ciest zaudējumus. 
Tomēr dalībvalstis var atļaut AIFP 
pārvaldītu visu vai konkrētu veidu AIF 
tirgvedību attiecībā uz privātiem 
ieguldītājiem to teritorijā. Ņemot vērā 
Direktīvas 2004/39/EK 19. panta 4. un 
5. punktu, dalībvalstīm būtu jāturpina 
nodrošināt, ka tiek pieņemti atbilstīgi 
noteikumi, ja tās atļauj AIF tirgvedību 
attiecībā uz privātiem ieguldītājiem. 
Ieguldījumu sabiedrībām, kas ir saņēmušas 
atļauju saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK 
un kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus 
privātiem klientiem, jāņem vērā šie papildu 
drošības pasākumi, izvērtējot, vai konkrēti 
AIF ir piemēroti vai atbilstoši atsevišķam 
privātam klientam. Ja dalībvalsts pieļauj 
AIF tirgvedību attiecībā uz privātiem 
ieguldītājiem tās teritorijā, šai iespējai 
vajadzētu būt pieejamai neatkarīgi no 
dalībvalsts, kurā ir dibināts AIFP, un 
jebkādiem papildu noteikumiem vajadzētu 
tikt piemērotiem nediskriminējoši.

izņēmumi ļauj dalībvalstīm noteikt papildu 
drošības pasākumus, kurus tās uzskata par 
nepieciešamiem privāto ieguldītāju 
aizsardzībai. Tiek ņemts vērā, ka AIF bieži 
ir nelikvīdi un pakļauti augstam riskam 
ievērojami zaudēt kapitālu. Parasti 
ieguldījumu stratēģijas attiecībā uz AIF 
netiek pielāgotas privātu ieguldītāju 
ieguldījumu profilam vai vajadzībām. Tās 
ir vairāk piemērotas profesionāliem 
ieguldītājiem un ieguldītājiem, kuriem ir 
pietiekami liels ieguldījumu portfelis, lai 
varētu absorbēt ar šiem ieguldījumiem 
saistītus lielākus riskus ciest zaudējumus. 
Tomēr dalībvalstis var atļaut AIFP 
pārvaldītu visu vai konkrētu veidu AIF 
tirgvedību attiecībā uz privātiem 
ieguldītājiem to teritorijā. Tomēr ES 
iestādēm un jo īpaši Komisijai vajadzētu 
apsvērt, vai būtu jāierosina īpaša ES 
regulējuma priekšlikums, lai definētu 
kopējos noteikumus AIF sadalījumam 
attiecībā uz privātiem ieguldītājiem ES. 
Ņemot vērā Direktīvas 2004/39/EK 
19. panta 4. un 5. punktu, dalībvalstīm būtu 
jāturpina nodrošināt, ka tiek pieņemti 
atbilstīgi noteikumi, ja tās atļauj AIF 
tirgvedību attiecībā uz privātiem 
ieguldītājiem. Ieguldījumu sabiedrībām, 
kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK un kas sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus privātiem 
klientiem, jāņem vērā šie papildu drošības 
pasākumi, izvērtējot, vai konkrēti AIF ir 
piemēroti vai atbilstoši atsevišķam 
privātam klientam. Ja dalībvalsts pieļauj 
AIF tirgvedību attiecībā uz privātiem 
ieguldītājiem tās teritorijā, šai iespējai 
vajadzētu būt pieejamai neatkarīgi no 
dalībvalsts, kurā ir dibināts AIFP, un 
jebkādiem papildu noteikumiem vajadzētu 
tikt piemērotiem nediskriminējoši.

Or. en
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Grozījums Nr. 206
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ar šo direktīvu neaizkavē vai 
neierobežo ieguldītājus laist kapitāla tirgū 
savas AIF ieguldījumu apliecības vai 
daļas.  Šādi ieguldītāji vai viņu starpnieki 
var piedāvāt vai izvietot šādas daļas vai 
apliecības ieguldītājiem dalībvalstī 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem.  Ja šāda ieguldījumu apliecību vai 
daļu piedāvāšana vai izvietošana notiek 
pēc tā AIFP iniciatīvas, kurš pārvalda 
minēto AIF, šādu piedāvāšanu vai 
izvietošanu saskaņā ar šo direktīvu tomēr 
uzskata par attiecīgā AIFP tirgvedību.  

Or. enen

Pamatojums

In the secondary market, it is the investor; not the AIFM, who is the seller and markets the 
interest to be sold to potential buyers. However, the proposed Directive appears to permit 
only the AIFM of a fund to undertake the marketing of interests in a fund.  The effect of the 
proposed Directive would be that, in a secondary transaction, the seller would be prevented 
from marketing to EU investors the fund interests it wishes to sell. Consequently, investment 
returns and liquidities will be driven down for European private equity investors like pension 
funds. Therefore, investors must remain free to dispose of existing investments to other 
European investors in the secondary market. It is also crucial that this Directive is 
proportionate and not overburdensome to small European funds.  Keeping in mind the 
investment choices of institutional investors who represent European citizens through their 
pensions, we should narrow the scope of the Directive.
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Grozījums Nr. 207
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu ieguldījumu 
sabiedrību klientiem augsta līmeņa 
aizsardzību Direktīvas 2004/39/EK 
nozīmē, nebūtu jāuzskata AIF par 
nekompleksiem finanšu instrumentiem 
iepriekšminētās direktīvas nolūkā. Tādēļ 
iepriekšminēto direktīvu būtu atbilstoši 
jāgroza.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu AIF klasifikācijai, proti, vienkāršos vai kompleksos instrumentos, vajadzētu arī 
turpmāk būt atkarīgai no Finanšu instrumentu tirgus īstenošanas direktīvas (MiFID)
38. panta kritēriju izpildes.

Grozījums Nr. 208
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu ieguldījumu 
sabiedrību klientiem augsta līmeņa 
aizsardzību Direktīvas 2004/39/EK 
nozīmē, nebūtu jāuzskata AIF par 
nekompleksiem finanšu instrumentiem 
iepriekšminētās direktīvas nolūkā. Tādēļ 
iepriekšminēto direktīvu būtu atbilstoši 
jāgroza.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kā atzīts Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikumā, mēs neuzskatām par atbilstīgu 
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šajā direktīvā noteikt, ka AIF vajadzētu automātiski uzskatīt par kompleksu finanšu 
instrumentu.

Grozījums Nr. 209
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu ieguldījumu 
sabiedrību klientiem augsta līmeņa 
aizsardzību Direktīvas 2004/39/EK 
nozīmē, nebūtu jāuzskata AIF par 
nekompleksiem finanšu instrumentiem 
iepriekšminētās direktīvas nolūkā. Tādēļ 
iepriekšminēto direktīvu būtu atbilstoši 
jāgroza.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visu AIF, uz kuriem attiecas šī direktīva, uzskatīšana par kompleksiem finanšu instrumentiem, 
neņemot vērā to, ka direktīvā aptverti visdažādākie fondi struktūras, riska un stratēģijas ziņā, 
tostarp augsti standartizēti fondi, kuru reglamentēšana pamatojas uz tādiem līdzīgiem 
noteikumiem, kuri paredzēti pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem 
(PVKIU). Tāpēc saistībā ar to būtu neatbilstīgi piemērot vienu pieeju visiem.  

Grozījums Nr. 210
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu ieguldījumu 
sabiedrību klientiem augsta līmeņa 
aizsardzību Direktīvas 2004/39/EK 
nozīmē, nebūtu jāuzskata AIF par 
nekompleksiem finanšu instrumentiem 
iepriekšminētās direktīvas nolūkā. Tādēļ 
iepriekšminēto direktīvu būtu atbilstoši 

svītrots
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jāgroza.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu AIF klasifikācijai, proti, vienkāršos vai kompleksos instrumentos, vajadzētu arī 
turpmāk būt atkarīgai no Finanšu instrumentu tirgus īstenošanas direktīvas (MiFID)
38. panta kritēriju izpildes.

Grozījums Nr. 211
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu ieguldījumu 
sabiedrību klientiem augsta līmeņa 
aizsardzību Direktīvas 2004/39/EK 
nozīmē, nebūtu jāuzskata AIF par 
nekompleksiem finanšu instrumentiem 
iepriekšminētās direktīvas nolūkā. Tādēļ 
iepriekšminēto direktīvu būtu atbilstoši 
jāgroza.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visu AIF, uz kuriem attiecas šī direktīva, uzskatīšana par kompleksiem finanšu instrumentiem, 
neņemot vērā to, ka direktīvā aptverti visdažādākie fondi struktūras, riska un stratēģijas ziņā, 
tostarp augsti standartizēti fondi, kuru reglamentēšana pamatojas uz tādiem līdzīgiem 
noteikumiem, kuri paredzēti pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem 
(PVKIU). Tāpēc saistībā ar to būtu neatbilstīgi piemērot vienu pieeju visiem.  
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Grozījums Nr. 212
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu ieguldījumu 
sabiedrību klientiem augsta līmeņa 
aizsardzību Direktīvas 2004/39/EK 
nozīmē, nebūtu jāuzskata AIF par 
nekompleksiem finanšu instrumentiem 
iepriekšminētās direktīvas nolūkā. Tādēļ 
iepriekšminēto direktīvu būtu atbilstoši 
jāgroza.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 10. apsvērumu AIF parasti tiek klasificēti kā kompleksi finanšu instrumenti. Tas ir 
pretrunā ar MiFID īstenošanas direktīvas 38. pantu, saskaņā ar kuru atvērto fondu 
reglamentētās daļas parasti tiek uzskatītas par vienkāršiem instrumentiem. Minētās direktīvas 
noteikumi paredz uzticamus kritērijus finanšu instrumentu klasificēšanai vai nu par 
vienkāršiem, vai kompleksiem instrumentiem.

Grozījums Nr. 213
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Saskaņā ar proporcionalitātes 
principu un atzīstot būtisku pārklāšanos 
attiecībā uz prasībām, kas noteiktas 
Direktīvā 2009/65/EK, un šajā direktīvā 
noteiktajām prasībām — pārvaldniekiem, 
kuri saņem atļauju saskaņā ar iepriekš 
minēto pirmo direktīvu vai ar šo direktīvu, 
būtu jābūt tiesīgiem saņemt atļauju 
saskaņā ar pirmo minēto direktīvu, 
atbilstīgi ievērojot vienīgi attiecīgās 
papildu prasības saistībā ar jaunas 
atļaujas saņemšanu. Šajā sakarībā 
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vajadzētu būt pieejamai savstarpējai 
norādei attiecībā uz dokumentiem ar 
nosacījumu, ka šajos dokumentos ietvertā 
informācija saglabājas nemainīta. Lai 
sasniegtu tādu pašu rezultātu, būtu 
jāgroza Direktīva 2009/65/EK.

Or. en

Pamatojums

It is appropriate to acknowledge the similarities between certain of the regulatory 
requirements applying to the managers of UCITS and those envisaged by this Directive. The 
UCITS Directive already allows UCITS managers to manage ‘AIF’ under their UCITS 
Directive authorisation. To avoid imposing disproportionate costs on AIFM and supervisors 
it is therefore appropriate to enable those firms which are either already managing UCITS or 
AIF to apply for authorisation to manage both types of funds through by just demonstrating 
that they meet any additional requirements conferred by the Directives governing this 
additional activity rather than requiring them to seek complete new authorisation.

Grozījums Nr. 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ir nepieciešams paredzēt obligāto 
kapitāla prasību piemērošanu, lai 
nodrošinātu AIFP sniegto pārvaldības 
pakalpojumu nepārtrauktību un regularitāti. 
Nepārtrauktajām kapitāla prasībām būtu 
jāaptver iespējamā AIFP pakļaušana 
profesionālajai atbildībai attiecībā uz visām 
to darbībām, ieskaitot pārvaldības 
pakalpojumus, kas tiek sniegti, izmantojot 
deleģēšanu vai pamatojoties uz pilnvaru.

(11) Ir nepieciešams paredzēt obligāto 
kapitāla prasību piemērošanu, lai 
nodrošinātu AIFP sniegto pārvaldības 
pakalpojumu nepārtrauktību un regularitāti. 
Nepārtrauktajām kapitāla prasībām būtu 
jāaptver iespējamā AIFP pakļaušana 
profesionālajai atbildībai attiecībā uz visām 
to darbībām, ieskaitot pārvaldības 
pakalpojumus, kas tiek sniegti, izmantojot 
deleģēšanu vai pamatojoties uz pilnvaru. 
Pašu kapitālam vajadzētu būt ieguldītam 
likvīdos aktīvos vai aktīvos, kuri īsā 
termiņā ir viegli pārvēršami skaidrā 
naudā, un tajā nedrīkstētu iekļaut 
spekulatīvas pozīcijas.

Or. en
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Pamatojums

Ir nepieciešams norādīt uz kapitāla prasības pilnīgu izpildi.

Grozījums Nr. 215
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir nepieciešams nodrošināt, ka AIFP 
darbojas saskaņā ar stingriem pārvaldības 
kontroles pasākumiem. AIFP būtu 
jāpārvalda un jāorganizē tā, lai mazinātu 
interešu konfliktus. Nesenās pārmaiņas 
iezīmē kritisku nepieciešamību nošķirt 
aktīvu glabāšanu drošībā un pārvaldības 
funkcijas un nodalīt ieguldītāju aktīvus no 
pārvaldnieka aktīviem. Šim nolūkam AIFP 
jāieceļ depozitārijs un jāuztic tam
ieguldītāju naudas rezervēšana atsevišķā 
kontā, finanšu instrumentu glabāšana
drošībā un pārbaudīšana, vai AIF vai 
AIFP tā pārvaldīto AIF vārdā ir ieguvis 
īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem.

(12) Ir nepieciešams nodrošināt, ka AIFP 
darbojas saskaņā ar stingriem pārvaldības 
kontroles pasākumiem. AIFP būtu 
jāpārvalda un jāorganizē tā, lai mazinātu 
interešu konfliktus. Nesenās pārmaiņas 
iezīmē kritisku nepieciešamību nošķirt 
aktīvu glabāšanu un pārvaldības funkcijas 
un nodalīt ieguldītāju aktīvus no 
pārvaldnieka aktīviem. Šim nolūkam AIFP 
ir jānodrošina, ka depozitārijs savus 
pienākumus, proti, ieguldītāju naudas 
rezervēšanu atsevišķā kontā, finanšu 
instrumentu glabāšanu un pārbaudīšanu,
vai AIF vai AIFP tā pārvaldīto AIF vārdā ir 
ieguvis īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem, pilda neatkarīgi un vienīgi AIF 
ieguldītāju interesēs. Šos pienākumus var 
veikt depozitārijs.

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai uzspiestu depozitārija konceptu dažādām pašreizējām fondu struktūrām, būtu 
skaidri jādefinē depozitārija funkcijas/pienākumi, un tos var uzticēt depozitārijam vai citai 
iestādei, kas nodrošina neatkarīgu izpildi ieguldītāju interesēs. 
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Grozījums Nr. 216
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir nepieciešams nodrošināt, ka AIFP 
darbojas saskaņā ar stingriem pārvaldības 
kontroles pasākumiem. AIFP būtu 
jāpārvalda un jāorganizē tā, lai mazinātu 
interešu konfliktus. Nesenās pārmaiņas 
iezīmē kritisku nepieciešamību nošķirt 
aktīvu glabāšanu drošībā un pārvaldības 
funkcijas un nodalīt ieguldītāju aktīvus no 
pārvaldnieka aktīviem. Šim nolūkam AIFP 
jāieceļ depozitārijs un jāuztic tam 
ieguldītāju naudas rezervēšana atsevišķā 
kontā, finanšu instrumentu glabāšana 
drošībā un pārbaudīšana, vai AIF vai AIFP 
tā pārvaldīto AIF vārdā ir ieguvis 
īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem.

(12) Ir nepieciešams nodrošināt, ka AIFP 
darbojas saskaņā ar stingriem pārvaldības 
kontroles pasākumiem. AIFP būtu 
jāpārvalda un jāorganizē tā, lai mazinātu 
interešu konfliktus. Nesenās pārmaiņas 
iezīmē kritisku nepieciešamību nošķirt 
aktīvu glabāšanu un pārvaldības funkcijas 
un nodalīt ieguldītāju aktīvus no 
pārvaldnieka aktīviem. Šim nolūkam AIFP 
jānodrošina depozitārija iecelšana un 
jāuztic tam ieguldītāju naudas rezervēšana 
atsevišķā kontā, finanšu instrumentu 
glabāšana un pārbaudīšana, vai AIF vai 
AIFP tā pārvaldīto AIF vārdā ir ieguvis 
īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem.

Or. en

Pamatojums

Ir prasība AIFP nodrošināt, ka AIF ieceļ depozitāriju, nevis tas jādara pašam pārvaldniekam.

Grozījums Nr. 217
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir nepieciešams nodrošināt, ka AIFP 
darbojas saskaņā ar stingriem pārvaldības 
kontroles pasākumiem. AIFP būtu 
jāpārvalda un jāorganizē tā, lai mazinātu 
interešu konfliktus. Nesenās pārmaiņas 
iezīmē kritisku nepieciešamību nošķirt 
aktīvu glabāšanu drošībā un pārvaldības 
funkcijas un nodalīt ieguldītāju aktīvus no 
pārvaldnieka aktīviem. Šim nolūkam AIFP 

(12) Ir nepieciešams nodrošināt, ka AIFP 
darbojas saskaņā ar stingriem pārvaldības 
kontroles pasākumiem. AIFP būtu 
jāpārvalda un jāorganizē tā, lai mazinātu 
interešu konfliktus. Nesenās pārmaiņas 
iezīmē kritisku nepieciešamību nošķirt 
aktīvu glabāšanu un pārvaldības funkcijas 
un nodalīt ieguldītāju aktīvus no
pārvaldnieka aktīviem. Šim nolūkam AIFP 
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jāieceļ depozitārijs un jāuztic tam 
ieguldītāju naudas rezervēšana atsevišķā 
kontā, finanšu instrumentu glabāšana 
drošībā un pārbaudīšana, vai AIF vai AIFP 
tā pārvaldīto AIF vārdā ir ieguvis 
īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem.

jānodrošina depozitārija iecelšana un 
jāuztic tam ieguldītāju naudas rezervēšana 
atsevišķā kontā, finanšu instrumentu 
glabāšana un pārbaudīšana, vai AIF vai 
AIFP tā pārvaldīto AIF vārdā ir ieguvis 
īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir nepieciešams nodrošināt, ka 
AIFP darbojas saskaņā ar stingriem 
pārvaldības kontroles pasākumiem. AIFP 
būtu jāpārvalda un jāorganizē tā, lai 
mazinātu interešu konfliktus. Nesenās 
pārmaiņas iezīmē kritisku nepieciešamību 
nošķirt aktīvu glabāšanu drošībā un 
pārvaldības funkcijas un nodalīt ieguldītāju 
aktīvus no pārvaldnieka aktīviem. Šim 
nolūkam AIFP jāieceļ depozitārijs un 
jāuztic tam ieguldītāju naudas rezervēšana 
atsevišķā kontā, finanšu instrumentu 
glabāšana drošībā un pārbaudīšana, vai 
AIF vai AIFP tā pārvaldīto AIF vārdā ir 
ieguvis īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem.

(12) Ir nepieciešams nodrošināt, ka 
AIFP darbojas saskaņā ar stingriem 
pārvaldības kontroles pasākumiem. AIFP 
būtu jāpārvalda un jāorganizē tā, lai 
mazinātu interešu konfliktus. Nesenās 
pārmaiņas iezīmē kritisku nepieciešamību 
nošķirt aktīvu glabāšanu un pārvaldības 
funkcijas un nodalīt ieguldītāju aktīvus no 
pārvaldnieka aktīviem. Lai gan AIFP 
pārvalda AIF, izmantojot atšķirīgus 
uzņēmējdarbības modeļus un pasākumus, 
tostarp aktīvu glabāšanai, ir būtiski, ka 
tiek iecelts no AIFP nošķirts depozitārijs, 
lai nodrošinātu depozitārija funkcijas 
attiecībā uz AIF. Depozitārijs būs 
atbildīgs par  ieguldītāju naudas 
rezervēšanu atsevišķos kontos, finanšu 
instrumentu glabāšanu, tostarp to finanšu 
instrumentu turēšanu, kurus var turēt, un 
pārbaudīšanu, vai AIF vai AIFP tā 
pārvaldīto AIF vārdā ir ieguvis 
īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem. Depozitārijs var uzturēt kopēju 
atsevišķu kontu vairākiem AIF.

Or. en
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Pamatojums

Saistītās izmaiņas jāveic pēc 17. panta pieņemšanas galīgā redakcijā.

Grozījums Nr. 219
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir nepieciešams nodrošināt, ka 
AIFP darbojas saskaņā ar stingriem 
pārvaldības kontroles pasākumiem. AIFP 
būtu jāpārvalda un jāorganizē tā, lai 
mazinātu interešu konfliktus. Nesenās 
pārmaiņas iezīmē kritisku nepieciešamību 
nošķirt aktīvu glabāšanu drošībā un 
pārvaldības funkcijas un nodalīt ieguldītāju 
aktīvus no pārvaldnieka aktīviem. Šim 
nolūkam AIFP jāieceļ depozitārijs un 
jāuztic tam ieguldītāju naudas 
rezervēšana atsevišķā kontā, finanšu
instrumentu glabāšana drošībā un 
pārbaudīšana, vai AIF vai AIFP tā 
pārvaldīto AIF vārdā ir ieguvis 
īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem.

(12) Ir nepieciešams nodrošināt, ka 
AIFP darbojas saskaņā ar stingriem 
pārvaldības kontroles pasākumiem. AIFP 
būtu jāpārvalda un jāorganizē tā, lai 
mazinātu interešu konfliktus. Nesenās 
pārmaiņas iezīmē kritisku nepieciešamību 
nošķirt aktīvu glabāšanu un pārvaldības 
funkcijas un nodalīt ieguldītāju aktīvus no 
pārvaldnieka aktīviem. Šim nolūkam AIFP 
jāieceļ depozitārijs un jāuztic tam 
pārbaude, vai AIF skaidrās naudas 
līdzekļi tiek atbilstīgi nolikti depozītā 
vienā vai vairākās apstiprinātās 
kredītiestādēs, finanšu instrumentu 
glabāšana un ar tiem saistītās tiesības, kā 
arī pārbaudīšana, kā tiek veikta uzskaite, 
kas apliecina  īpašumtiesību raksturu un 
veidu, un pārbaude attiecībā uz AIF 
aktīvu atrašanās vietu.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas nepieciešamas, lai saskaņotu ierosinātos priekšlikumus ar turpmāko 17. pantu.
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Grozījums Nr. 220
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir nepieciešams nodrošināt, ka 
AIFP darbojas saskaņā ar stingriem 
pārvaldības kontroles pasākumiem. AIFP 
būtu jāpārvalda un jāorganizē tā, lai 
mazinātu interešu konfliktus. Nesenās 
pārmaiņas iezīmē kritisku nepieciešamību 
nošķirt aktīvu glabāšanu drošībā un 
pārvaldības funkcijas un nodalīt ieguldītāju 
aktīvus no pārvaldnieka aktīviem. Šim 
nolūkam AIFP jāieceļ depozitārijs un 
jāuztic tam ieguldītāju naudas rezervēšana 
atsevišķā kontā, finanšu instrumentu 
glabāšana drošībā un pārbaudīšana, vai 
AIF vai AIFP tā pārvaldīto AIF vārdā ir 
ieguvis īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem.

(12) Ir nepieciešams nodrošināt, ka 
AIFP darbojas saskaņā ar stingriem 
pārvaldības kontroles pasākumiem. AIFP 
būtu jāpārvalda un jāorganizē tā, lai 
mazinātu interešu konfliktus. Nesenās 
pārmaiņas iezīmē kritisku nepieciešamību 
nošķirt aktīvu glabāšanu un pārvaldības 
funkcijas un nodalīt ieguldītāju aktīvus no 
pārvaldnieka aktīviem. Šim nolūkam AIFP 
jāieceļ depozitārijs un jāuztic tam 
ieguldītāju naudas rezervēšana atsevišķā 
kontā, finanšu instrumentu glabāšana un 
pārbaudīšana, vai AIF vai AIFP tā 
pārvaldīto AIF vārdā ir ieguvis 
īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem, kā arī uzdevums pārraudzīt AIF 
ieguldītāju interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Komisijai vajadzētu būt tiesīgai 
pieņemt deleģētus aktus atbilstīgi Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantam, lai izveidotu un uzturētu 
juridiski saistošas pamatnostādnes 
attiecībā uz pārdomātu AIFP atalgojuma 
politiku. Ir svarīgi nodrošināt atbilstīgu 
saskanību starp noteikumiem par 
pārdomātu AIFP atalgojumu un tiem 
noteikumiem, kuri attiecas uz 
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kredītiestādēm un ieguldījumu 
sabiedrībām. Šīm saistošajām 
pamatnostādnēm tāpēc vajadzētu 
nodrošināt atbilstību tiem 
piemērojamajiem noteikumiem par 
atalgojumu, kuri izklāstīti Direktīvas 
2006/48/EK V pielikumā. Izstrādājot 
šādus deleģētos aktus, Komisijai vajadzētu 
atsaukties uz Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādes ieteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Finanšu stabilitātes padomes izstrādātos principus par pārdomātu atalgojumu atbalstīja G-
20 sanāksmē. ES noteikumi, kuros būs tas būs atspoguļots, tiks ieviesti, izdarot grozījumu 
Direktīvā 2006/48/EK, Kapitāla prasību direktīvas attiecīgā daļā. Lai nodrošinātu saskanību 
jautājumā par atalgojumu ES finanšu nozares politikas jomā, saistošajām pamatnostādnēm 
attiecībā uz AIFP atalgojuma politiku būtu jāpamatojas tieši uz visiem piemērojamiem 
noteikumiem, kuri izklāstīti Direktīvā 2006/48/EK. Lai nodrošinātu atbilstīgu Parlamenta un 
Padomes pārraudzību, šādas pamatnostādnes jāizveido ar deleģētu aktu.

Grozījums Nr. 222
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Valstu vadītāju paziņojumā pēc G-
20 augstākā līmeņa sanāksmes Pitsburgā 
2009. gada 24. un 25. septembrī izklāstīts 
starptautisks konsenss attiecībā uz 
personāla atalgojumu bankās un citās 
sistēmiski svarīgās finanšu pakalpojumu 
sabiedrībās. Šos principus vajadzētu 
piemērot AIFP, uz kuriem attiecas šīs 
direktīvas darbības joma. Šim nolūkam 
Komisijai būtu sīkāk jāizstrādā 
īstenošanas noteikumi, nodrošinot, ka 
šādi pasākumi ir samērīgi un tos īsteno 
objektīvi attiecībā uz ES dibināto AIFP 
konkurētspēju.
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Or. en

Pamatojums

Lai gan iespēja risināt atalgojuma jautājumu var tikt apstrīdēta, ja ir paredzēta atalgojuma 
publiskošana, kompetentajām iestādēm vajadzētu vienīgi rūpēties par informāciju no attiecīgā 
personāla sistēmiski svarīgā AIFP saistībā ar kompensāciju, lai pārzinātu Finanšu 
stabilitātes padomes un Komisijas principu īstenošanu. Ieguldītājiem AIF nebūtu priekšrocību 
saistībā ar pielīdzināmu atalgojuma politiku, ja fondam nebūs tiesību atmaksāt nekādas 
atgūtās summas.

Grozījums Nr. 223
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Valstu vadītāju paziņojumā pēc G-
20 augstākā līmeņa sanāksmes Pitsburgā 
2009. gada 24. un 25. septembrī izklāstīts 
starptautisks konsenss attiecībā uz 
personāla atalgojumu bankās un citās 
sistēmiski svarīgās finanšu pakalpojumu 
sabiedrībās. Šos principus samērīgi 
vajadzētu piemērot AIFP, uz kuriem 
attiecas šīs direktīvas darbības joma. 
Principos, kas nosaka atalgojuma 
politiku, vajadzētu atzīt, ka AIFP var 
piemērot noteikumus dažādos veidos 
atbilstoši savam apjomam un to AIF 
apjomam, kurus tie pārvalda, kā arī to 
iekšējai organizācijai un raksturam, to 
darbības jomai un sarežģītībai. Ir 
apstiprinājies, ka principus, kas nosaka 
AIFP atalgojuma politiku, var īstenot 
atšķirīgi no tiem veidiem, ko pieņēmušas 
kredītiestādes, izmantojot to atšķirīgos 
uzņēmējdarbības modeļus.

Or. en

Pamatojums

Noteikumiem par AIFP atalgojumu vajadzētu būt saskanīgiem ar G-20 principiem un 
atbilstīgiem pieejai, kura minēta Jean-Paul Gauzès ziņojuma grozījumā Nr. 7, un tāpēc 
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iekļaujami jaunā 12.a apsvēruma tekstā. Kvalificēšana būtu jāveic samērīgi. Ir ļoti svarīgi, lai 
visos principos vai īstenošanas pasākumos tiktu atzīts, ka AIFP, kā arī aktīvu pārvaldnieki 
kopumā izmanto ļoti dažādus uzņēmējdarbības un atalgojuma modeļus, kas atšķiras no tiem, 
ko izmanto bankas un kredītiestādes. 

Grozījums Nr. 224
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai novērstu nepilnīgi izstrādāto 
atalgojuma sistēmu varbūtējo kaitīgo 
ietekmi uz pareizu riska pārvaldību un 
kontrolētu darbinieku rīcību, uzņemoties 
risku, AIFP vajadzētu būt pienākumam 
attiecībā uz to kategoriju darbiniekiem, 
kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē 
to pārvaldītā AIF riska profilus materiālā 
ziņā, izveidot un uzturēt tādu atalgojuma 
politiku un praksi, kas atbilst pareizai un 
efektīvai riska pārvaldībai. Šo darbinieku 
kategorijām būtu jāaptver vismaz 
uzņēmumu augstākā vadība, kā arī tie, 
kas uzņemas risku un veic kontroli. Lai 
veicinātu atalgojuma politikas un prakses 
novērtējuma uzraudzības konverģenci, 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei 
(EVTI) vajadzētu nodrošināt, lai AIFP 
nozarē būtu pamatnostādnes attiecībā uz 
pārdomātu atalgojuma politiku. 

Or. en

Pamatojums

Ir jāreglamentē atalgojuma sistēmas, jo tās ir pareizas riska pārvaldības daļa.
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Grozījums Nr. 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai novērstu nepilnīgi izstrādāto 
atalgojuma sistēmu varbūtējo kaitīgo 
ietekmi uz pareizu riska pārvaldību un 
kontrolētu darbinieku rīcību, uzņemoties 
risku, AIFP vajadzētu būt pienākumam 
attiecībā uz to kategoriju darbiniekiem, 
kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē 
to pārvaldītā AIF riska profilu vai riska 
profilus materiālā ziņā, izveidot un 
uzturēt tādu atalgojuma politiku un 
praksi, kas atbilst efektīvai riska 
pārvaldībai. Šo darbinieku kategorijām 
būtu jāaptver vismaz uzņēmumu augstākā 
vadība, kā arī tie, kas uzņemas risku un 
veic kontroli.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Lai izvairītos no pārmērīga riska 
un nodrošinātu labāku interešu 
saskaņošanu, fondu pārvaldniekiem būtu 
jāiegulda pašu kapitāls fondos, kurus tie 
pārvalda.

Or. en
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Grozījums Nr. 227
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Komisijai vajadzētu iesniegt 
atbilstīgu horizontālu likumdošanas 
priekšlikumu, kas precizētu depozitārija 
pienākumus un saistības. Šī direktīva 
vajadzības gadījumā būtu savlaicīgi 
jāgroza.

Or. en

Pamatojums

Lai izveidotu patiesi līdzvērtīgus konkurences apstākļus, Komisijai vajadzētu ierosināt 
horizontālu instrumentu, lai definētu depozitārija pienākumus un saistības. Visiem ES 
depozitārijiem vajadzētu piemērot vienas un tās pašas prasības.

Grozījums Nr. 228
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ticama un objektīva aktīvu 
novērtēšana ir ārkārtīgi nozīmīga attiecībā 
uz ieguldītāju interešu aizsardzību. Dažādi 
AIFP izmanto dažādas metodes un 
sistēmas aktīvu novērtēšanai atkarībā no 
aktīviem un tirgiem, kuros tie tiek pārsvarā 
ieguldīti. Ir lietderīgi atzīt šīs atšķirības, 
tomēr ir nepieciešams, lai no AIFP 
neatkarīga vienība veiktu aktīvu 
novērtēšanu. 

(13) Ticama un objektīva aktīvu 
novērtēšana ir ārkārtīgi nozīmīga attiecībā 
uz ieguldītāju interešu aizsardzību. Dažādi 
AIFP izmanto dažādas metodes un 
sistēmas aktīvu novērtēšanai atkarībā no 
aktīviem un tirgiem, kuros tie tiek pārsvarā 
ieguldīti. Ir lietderīgi atzīt šīs atšķirības. 
Aktīvu novērtēšanas un neto aktīvu 
vērtības aprēķināšanas procesam 
vajadzētu darboties neatkarīgi no AIFP 
pārvaldības funkcijām. Vajadzības 
gadījumā AIFP vajadzētu būt spējīgiem 
deleģēt vai uzticēt aktīvu novērtēšanu un 
neto aktīvu vērtības aprēķināšanu trešai 
personai.
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Or. en

Grozījums Nr. 229
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ticama un objektīva aktīvu 
novērtēšana ir ārkārtīgi nozīmīga attiecībā 
uz ieguldītāju interešu aizsardzību. Dažādi 
AIFP izmanto dažādas metodes un 
sistēmas aktīvu novērtēšanai atkarībā no 
aktīviem un tirgiem, kuros tie tiek pārsvarā 
ieguldīti. Ir lietderīgi atzīt šīs atšķirības, 
tomēr ir nepieciešams, lai no AIFP 
neatkarīga vienība veiktu aktīvu 
novērtēšanu.

(13) Ticama un objektīva aktīvu 
novērtēšana ir ārkārtīgi nozīmīga attiecībā 
uz ieguldītāju interešu aizsardzību. Dažādi 
AIFP izmanto dažādas metodes un 
sistēmas aktīvu novērtēšanai atkarībā no 
aktīviem un tirgiem, kuros tie tiek pārsvarā 
ieguldīti. Ir lietderīgi atzīt šīs atšķirības. 
Aktīvu novērtēšanas un neto aktīvu 
vērtības aprēķināšanas procesam 
vajadzētu darboties neatkarīgi no AIFP 
ieguldījumu pārvaldības funkcijām. 
Vajadzības gadījumā jābūt iespējai 
deleģēt vai uzticēt aktīvu novērtēšanu un 
neto aktīvu vērtības aprēķināšanu trešai 
personai saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU direktīvu un valsts tiesību aktiem. Aktīvu novērtēšanas procesam 
vajadzētu būt neatkarīgam no AIFP ieguldījumu pārvaldības funkcijām. AIFP saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem var deleģēt vai uzticēt novērtēšanu īpašai trešai personai.

Grozījums Nr. 230
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ticama un objektīva aktīvu 
novērtēšana ir ārkārtīgi nozīmīga attiecībā 
uz ieguldītāju interešu aizsardzību. Dažādi 

(13) Ticama un objektīva aktīvu 
novērtēšana ir ārkārtīgi nozīmīga attiecībā 
uz ieguldītāju interešu aizsardzību. Dažādi 



AM\804881LV.doc 79/153 PE439.111v02-00

LV

AIFP izmanto dažādas metodes un 
sistēmas aktīvu novērtēšanai atkarībā no 
aktīviem un tirgiem, kuros tie tiek pārsvarā 
ieguldīti. Ir lietderīgi atzīt šīs atšķirības, 
tomēr ir nepieciešams, lai no AIFP 
neatkarīga vienība veiktu aktīvu 
novērtēšanu.

AIFP izmanto dažādas metodes un 
sistēmas aktīvu novērtēšanai atkarībā no 
aktīviem un tirgiem, kuros tie tiek pārsvarā 
ieguldīti. Ir lietderīgi atzīt šīs atšķirības. 
Aktīvu novērtēšanai un neto aktīvu 
vērtības aprēķināšanai vajadzētu 
darboties neatkarīgi no AIFP pārvaldības 
funkcijām. Vajadzības gadījumā AIFP 
vajadzētu būt spējīgiem deleģēt vai uzticēt 
aktīvu novērtēšanu un neto aktīvu 
vērtības aprēķināšanu trešai personai.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 16. pantam ierosināto grozījumu pamatojumu.

Grozījums Nr. 231
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ticama un objektīva aktīvu 
novērtēšana ir ārkārtīgi nozīmīga attiecībā 
uz ieguldītāju interešu aizsardzību. Dažādi 
AIFP izmanto dažādas metodes un 
sistēmas aktīvu novērtēšanai atkarībā no 
aktīviem un tirgiem, kuros tie tiek pārsvarā 
ieguldīti. Ir lietderīgi atzīt šīs atšķirības, 
tomēr ir nepieciešams, lai no AIFP 
neatkarīga vienība veiktu aktīvu 
novērtēšanu.

(13) Ticama un objektīva aktīvu 
novērtēšana ir ārkārtīgi nozīmīga attiecībā 
uz ieguldītāju interešu aizsardzību. Dažādi 
AIFP izmanto dažādas metodes un 
sistēmas aktīvu novērtēšanai atkarībā no 
aktīviem un tirgiem, kuros tie tiek pārsvarā 
ieguldīti. Ir lietderīgi atzīt šīs atšķirības, un
ir nepieciešams, lai aktīvu novērtēšana 
darbotos neatkarīgi. Vajadzētu būt 
iespējai deleģēt aktīvu novērtēšanu un 
neto aktīvu vērtības aprēķināšanu trešai 
personai. Ir svarīgi, lai izmantotās 
metodes būtu pareizas un saprotamas. 
Tādēļ tās būtu jāpublicē.

Or. en

Pamatojums

Kamēr novērtēšanas process darbojas neatkarīgi no portfeļa pārvaldības, ārējais novērtētājs 
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nav nepieciešams. Izmantoto metožu pareizība ir daudz svarīgāka par vērtētāju. Tādēļ šīs 
metodes būtu jāpublicē, jo īpaši grūti novērtējamu aktīvu gadījumā.

Grozījums Nr. 232
Marta Andreasen

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ticama un objektīva aktīvu 
novērtēšana ir ārkārtīgi nozīmīga attiecībā 
uz ieguldītāju interešu aizsardzību. Dažādi 
AIFP izmanto dažādas metodes un 
sistēmas aktīvu novērtēšanai atkarībā no 
aktīviem un tirgiem, kuros tie tiek pārsvarā 
ieguldīti. Ir lietderīgi atzīt šīs atšķirības, 
tomēr ir nepieciešams, lai no AIFP 
neatkarīga vienība veiktu aktīvu 
novērtēšanu.

(13) Ticama un objektīva aktīvu 
novērtēšana ir ārkārtīgi nozīmīga attiecībā 
uz ieguldītāju interešu aizsardzību. Dažādi 
AIFP izmanto dažādas metodes un 
sistēmas aktīvu novērtēšanai atkarībā no 
aktīviem un tirgiem, kuros tie tiek pārsvarā 
ieguldīti. Ir lietderīgi atzīt šīs atšķirības. 
AIFP vajadzētu būt spējīgiem deleģēt 
aktīvu novērtēšanu un neto aktīvu 
vērtības aprēķināšanu trešai personai.

Or. en

Pamatojums

Vajadzības gadījumā novērtēšanu atbilstīgi apstākļiem jau veic neatkarīgi eksperti. Ne visiem 
aktīviem ir vajadzīga neatkarīga novērtēšana. Prasība nodrošināt pilnīgi neatkarīgu 
novērtēšanu tikai palielinātu izmaksas fondiem un mazinātu peļņu ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 233
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ticama un objektīva aktīvu 
novērtēšana ir ārkārtīgi nozīmīga attiecībā 
uz ieguldītāju interešu aizsardzību. Dažādi 
AIFP izmanto dažādas metodes un 
sistēmas aktīvu novērtēšanai atkarībā no 
aktīviem un tirgiem, kuros tie tiek pārsvarā 
ieguldīti. Ir lietderīgi atzīt šīs atšķirības, 

(13) Ticama un objektīva aktīvu 
novērtēšana ir ārkārtīgi nozīmīga attiecībā 
uz ieguldītāju interešu aizsardzību. Dažādi 
AIFP izmanto dažādas metodes un 
sistēmas aktīvu novērtēšanai atkarībā no 
aktīviem un tirgiem, kuros tie tiek pārsvarā 
ieguldīti. Ir lietderīgi atzīt šīs atšķirības, 
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tomēr ir nepieciešams, lai no AIFP 
neatkarīga vienība veiktu aktīvu 
novērtēšanu.

tomēr ir nepieciešams, lai AIFP īstenotu 
novērtēšanas procedūru, kurā iegūst 
precīzu novērtējumu par AIF aktīviem, 
nosakot AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību korektu neto aktīvu vērtību.

Or. en

Pamatojums

Ja notiek publiska tirgošanās ar AIF daļām vai ieguldījumu apliecībām vai to aktīviem, 
pienākums noteikt ārēju vērtētāju AIF daļām vai ieguldījumu apliecībām vai AIF turētiem 
aktīviem nav nepieciešams, un tādēļ to vērtību nosaka tirgus.

Grozījums Nr. 234
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā to, ka AIFP izmanto 
lielus piesaistīto līdzekļu apjomus to 
ieguldījumu stratēģijās un tādējādi 
noteiktos gadījumos var veicināt sistēmiska 
riska veidošanos vai neorganizētu tirgus 
darbību, īpašas prasības būtu jāpiemēro 
AIFP, kuri izmanto noteiktas metodes, kas 
rada īpašus riskus. Šo risku konstatēšanai, 
uzraudzībai un novēršanai nepieciešamā 
informācija Kopienā netiek iegūta 
saskaņoti un nodota dalībvalstīm, lai 
konstatētu iespējamos riska avotus 
attiecībā uz Kopienas finanšu tirgu 
stabilitāti. Lai šo situāciju uzlabotu, būtu 
jāpiemēro īpašas prasības AIFP, kas 
nepārtraukti izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu savās ieguldījumu 
stratēģijās. Šiem AIFP būtu jāuzliek 
pienākums atklāt informāciju par to 
piesaistīto līdzekļu izmantošanu un to 
avotiem. Šī informācija būtu jāapkopo un 
jānodod citām Kopienas iestādēm, tādējādi 
palīdzot kopīgi analizēt šo AIFP piesaistīto 
līdzekļu ietekmi uz Kopienas finanšu 

(15) Ņemot vērā to, ka AIF izmanto 
piesaistītos līdzekļus un tādējādi noteiktos 
gadījumos var veicināt sistēmiska riska 
veidošanos vai neorganizētu tirgus darbību, 
īpašas prasības būtu jāpiemēro AIF, kuri 
izmanto noteiktas metodes, kas rada īpašus 
riskus. Šo risku konstatēšanai, uzraudzībai 
un novēršanai nepieciešamā informācija 
Savienībā netiek iegūta saskaņoti un 
nodota dalībvalstīm, lai konstatētu 
iespējamos riska avotus attiecībā uz 
Savienības finanšu tirgu stabilitāti. Lai šo 
situāciju uzlabotu, būtu jāpiemēro īpašas 
prasības AIF, kas nepārtraukti izmanto 
lielu piesaistīto līdzekļu apjomu savās 
ieguldījumu stratēģijās. Šiem AIF būtu 
jāuzliek pienākums atklāt informāciju par 
to piesaistīto līdzekļu izmantošanu un to 
avotiem. Šī informācija būtu jāapkopo un 
jānodod citām Savienības iestādēm, 
tādējādi palīdzot kopīgi analizēt šo AIF
piesaistīto līdzekļu ietekmi uz Savienības
finanšu sistēmu, kā arī veicinot kopīgas 
atbildes reakcijas īstenošanu. Par AIF 
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sistēmu, kā arī veicinot kopīgas atbildes 
reakcijas īstenošanu.

radītu sistēmisko risku uzraudzību 
atbildēs Eiropas Sistēmiskā riska padome 
(ESRP) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde (EVTI).

Or. en

Pamatojums

Tā kā kapitāla pārmērīga piesaistīšana palielina sistēmisko risku, būtu jāpilnvaro jauna 
Eiropas līmeņa pārraudzības iestāde ierobežot AIF izmantoto piesaistīto līdzekļu īpatsvaru, 
lai nodrošinātu finanšu stabilitāti.

Grozījums Nr. 235
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā to, ka AIFP izmanto lielus 
piesaistīto līdzekļu apjomus to ieguldījumu 
stratēģijās un tādējādi noteiktos gadījumos 
var veicināt sistēmiska riska veidošanos vai 
neorganizētu tirgus darbību, īpašas prasības 
būtu jāpiemēro AIFP, kuri izmanto
noteiktas metodes, kas rada īpašus riskus. 
Šo risku konstatēšanai, uzraudzībai un 
novēršanai nepieciešamā informācija 
Kopienā netiek iegūta saskaņoti un nodota 
dalībvalstīm, lai konstatētu iespējamos 
riska avotus attiecībā uz Kopienas finanšu 
tirgu stabilitāti. Lai šo situāciju uzlabotu, 
būtu jāpiemēro īpašas prasības AIFP, kas 
nepārtraukti izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu savās ieguldījumu 
stratēģijās. Šiem AIFP būtu jāuzliek 
pienākums atklāt informāciju par to 
piesaistīto līdzekļu izmantošanu un to 
avotiem. Šī informācija būtu jāapkopo un 
jānodod citām Kopienas iestādēm, tādējādi 
palīdzot kopīgi analizēt šo AIFP piesaistīto 
līdzekļu ietekmi uz Kopienas finanšu 
sistēmu, kā arī veicinot kopīgas atbildes 
reakcijas īstenošanu.

(15) Ņemot vērā to, ka AIFP izmanto lielus 
piesaistīto līdzekļu apjomus to ieguldījumu 
stratēģijās un tādējādi noteiktos gadījumos 
var veicināt sistēmiska riska veidošanos vai 
neorganizētu tirgus darbību, īpašas prasības 
sniegt ziņojumu būtu jāpiemēro AIFP, kuri 
izmanto piesaistītos līdzekļus. Šo risku 
konstatēšanai, uzraudzībai un novēršanai 
nepieciešamā informācija Savienībā netiek 
iegūta saskaņoti un nodota dalībvalstīm, lai 
konstatētu iespējamos riska avotus 
attiecībā uz Savienības finanšu tirgu 
stabilitāti. Lai šo situāciju uzlabotu, būtu 
jāpiemēro īpašas prasības AIFP sniegt 
ziņojumu, kas izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu savās ieguldījumu 
stratēģijās. Šiem AIFP būtu jāuzliek 
pienākums atklāt informāciju par to 
piesaistīto līdzekļu izmantošanu un to 
avotiem. Šī informācija būtu jāapkopo 
centralizētā reģistrā, ko pārvalda Eiropas 
Sistēmiskā riska padome (ESRP), kura 
izveidota saskaņā ar Regulu Nr. (EK) 
.../2009, un jānodod citām Savienības
iestādēm un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
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iestādei (EVTI), kas izveidota saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. .../2009, kā arī 
vajadzības gadījumā kompetentajām 
iestādēm trešās valstīs, tādējādi palīdzot 
kopīgi analizēt šo AIFP piesaistīto līdzekļu 
ietekmi uz Savienības finanšu sistēmu, kā 
arī veicinot kopīgas atbildes reakcijas 
īstenošanu. ESRP aizbildnībā esošā 
centralizētā reģistra izveide bankām, kas 
sniedz galvenā brokera pakalpojumus 
AIF, būtu jānosaka arī Direktīvā 
2006/48/EK un Direktīvā 2006/49/EK.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu novērst iespējamu sistēmisko risku, valsts līmenī iegūtā informācija ir jāapkopo 
centralizētā reģistrā, ko pārvalda ESRP. Tas būtu jāpapildina ar galvenā brokera darījumu 
reģistru, ko izveido saskaņā ar direktīvu par kapitāla prasībām.

Grozījums Nr. 236
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā to, ka AIFP izmanto 
lielus piesaistīto līdzekļu apjomus to 
ieguldījumu stratēģijās un tādējādi 
noteiktos gadījumos var veicināt sistēmiska 
riska veidošanos vai neorganizētu tirgus 
darbību, īpašas prasības būtu jāpiemēro 
AIFP, kuri izmanto noteiktas metodes, kas 
rada īpašus riskus. Šo risku konstatēšanai, 
uzraudzībai un novēršanai nepieciešamā 
informācija Kopienā netiek iegūta 
saskaņoti un nodota dalībvalstīm, lai 
konstatētu iespējamos riska avotus 
attiecībā uz Kopienas finanšu tirgu 
stabilitāti. Lai šo situāciju uzlabotu, būtu 
jāpiemēro īpašas prasības AIFP, kas 
nepārtraukti izmanto lielu piesaistīto
līdzekļu apjomu savās ieguldījumu 

(15) Ņemot vērā to, ka AIFP AIF līmenī 
var izmantot piesaistītus līdzekļus un 
tādējādi noteiktos gadījumos var veicināt 
sistēmiska riska veidošanos vai 
neorganizētu tirgus darbību, īpašas prasības 
būtu jāpiemēro AIFP, kuri sistēmiski lielā 
mērā izmanto piesaistītus līdzekļus. Šo 
risku konstatēšanai, uzraudzībai un 
novēršanai nepieciešamā informācija 
Savienībā netiek iegūta saskaņoti un 
nodota dalībvalstīm, lai konstatētu 
iespējamos riska avotus attiecībā uz 
Savienības finanšu tirgu stabilitāti. Lai šo 
situāciju uzlabotu, būtu jāpiemēro īpašas 
prasības AIFP, kas AIF līmenī sistēmiski 
lielā mērā izmanto piesaistītus līdzekļus.
Šādiem AIFP būtu jāuzliek pienākums 
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stratēģijās. Šiem AIFP būtu jāuzliek 
pienākums atklāt informāciju par to 
piesaistīto līdzekļu izmantošanu un to 
avotiem. Šī informācija būtu jāapkopo un 
jānodod citām Kopienas iestādēm, tādējādi 
palīdzot kopīgi analizēt šo AIFP piesaistīto 
līdzekļu ietekmi uz Kopienas finanšu 
sistēmu, kā arī veicinot kopīgas atbildes 
reakcijas īstenošanu.

atklāt informāciju par piesaistīto līdzekļu 
izmantošanu un to avotiem. Šī informācija 
būtu jāapkopo un jānodod citām Savienības
iestādēm, tādējādi palīdzot kopīgi analizēt 
AIFP pārvaldīto AIF piesaistīto līdzekļu 
ietekmi uz Savienības finanšu sistēmu, kā 
arī veicinot kopīgas atbildes reakcijas 
īstenošanu. Kompetentām iestādēm būtu 
jānodod šāda informācija Eiropas 
Sistēmiskā riska padomei (ESRP), kas 
izveidota saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. .../2009 (ESRP regula), un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei, kas 
izveidota ar Regulu (EK) Nr. .../2009 
(EVTI regula), lai tās varētu izmantot šo 
informāciju savu pienākumu izpildē.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā to, ka AIFP izmanto 
lielus piesaistīto līdzekļu apjomus to 
ieguldījumu stratēģijās un tādējādi 
noteiktos gadījumos var veicināt sistēmiska 
riska veidošanos vai neorganizētu tirgus 
darbību, īpašas prasības būtu jāpiemēro 
AIFP, kuri izmanto noteiktas metodes, kas 
rada īpašus riskus. Šo risku konstatēšanai, 
uzraudzībai un novēršanai nepieciešamā 
informācija Kopienā netiek iegūta 
saskaņoti un nodota dalībvalstīm, lai 
konstatētu iespējamos riska avotus 
attiecībā uz Kopienas finanšu tirgu 
stabilitāti. Lai šo situāciju uzlabotu, būtu 
jāpiemēro īpašas prasības AIFP, kas 
nepārtraukti izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu savās ieguldījumu 
stratēģijās. Šiem AIFP būtu jāuzliek 
pienākums atklāt informāciju par to 

(15) Ņemot vērā to, ka AIFP AIF līmenī 
var izmantot piesaistītus līdzekļus un 
tādējādi noteiktos gadījumos var veicināt 
sistēmiska riska veidošanos vai 
neorganizētu tirgus darbību, īpašas prasības 
būtu jāpiemēro AIFP, kuri sistēmiski lielā 
mērā izmanto piesaistītus līdzekļus. Šo 
risku konstatēšanai, uzraudzībai un 
novēršanai nepieciešamā informācija 
Savienībā netiek iegūta saskaņoti un 
nodota dalībvalstīm, lai konstatētu 
iespējamos riska avotus attiecībā uz 
Savienības finanšu tirgu stabilitāti. Lai šo 
situāciju uzlabotu, būtu jāpiemēro īpašas 
prasības AIFP, kas AIF līmenī sistēmiski 
lielā mērā izmanto piesaistītus līdzekļus. 
Šādiem AIFP būtu jāuzliek pienākums 
atklāt informāciju par to AIF piesaistīto 
līdzekļu izmantošanu un to avotiem. 
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piesaistīto līdzekļu izmantošanu un to 
avotiem. Šī informācija būtu jāapkopo un 
jānodod citām Kopienas iestādēm, tādējādi 
palīdzot kopīgi analizēt šo AIFP piesaistīto 
līdzekļu ietekmi uz Kopienas finanšu 
sistēmu, kā arī veicinot kopīgas atbildes 
reakcijas īstenošanu.

Kompetento iestāžu apkopotā informācija
būtu jāapkopo un jānodod citām Savienības
iestādēm, tādējādi palīdzot kopīgi analizēt 
AIFP pārvaldīto AIF piesaistīto līdzekļu 
ietekmi uz Savienības finanšu sistēmu, kā 
arī veicinot kopīgas atbildes reakcijas 
īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu ierobežojumiem vajadzētu būt sistēmiski atbilstīgiem.

Grozījums Nr. 238
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā to, ka AIFP izmanto lielus 
piesaistīto līdzekļu apjomus to 
ieguldījumu stratēģijās un tādējādi 
noteiktos gadījumos var veicināt sistēmiska 
riska veidošanos vai neorganizētu tirgus 
darbību, īpašas prasības būtu jāpiemēro 
AIFP, kuri izmanto noteiktas metodes, kas 
rada īpašus riskus. Šo risku konstatēšanai, 
uzraudzībai un novēršanai nepieciešamā 
informācija Kopienā netiek iegūta 
saskaņoti un nodota dalībvalstīm, lai 
konstatētu iespējamos riska avotus 
attiecībā uz Kopienas finanšu tirgu 
stabilitāti. Lai šo situāciju uzlabotu, būtu 
jāpiemēro īpašas prasības AIFP, kas 
nepārtraukti izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu savās ieguldījumu 
stratēģijās. Šiem AIFP būtu jāuzliek 
pienākums atklāt informāciju par to
piesaistīto līdzekļu izmantošanu un to 
avotiem. Šī informācija būtu jāapkopo un 
jānodod citām Kopienas iestādēm, tādējādi 
palīdzot kopīgi analizēt šo AIFP piesaistīto 
līdzekļu ietekmi uz Kopienas finanšu 

(15) Ņemot vērā to, ka AIFP AIF līmenī 
var izmantot piesaistītus līdzekļus un 
tādējādi noteiktos gadījumos var veicināt 
sistēmiska riska veidošanos vai 
neorganizētu tirgus darbību, īpašas prasības 
būtu jāpiemēro AIFP, kuri sistēmiski lielā 
mērā izmanto piesaistītus līdzekļus. Šo 
risku konstatēšanai, uzraudzībai un 
novēršanai nepieciešamā informācija 
Savienībā netiek iegūta saskaņoti un 
nodota dalībvalstīm, lai konstatētu 
iespējamos riska avotus attiecībā uz 
Savienības finanšu tirgu stabilitāti. Lai šo 
situāciju uzlabotu, būtu jāpiemēro īpašas 
prasības AIFP, kas AIF līmenī sistēmiski 
lielā mērā izmanto piesaistītus līdzekļus.
Šādiem AIFP būtu jāuzliek pienākums 
atklāt informāciju par to AIF piesaistīto 
līdzekļu izmantošanu un to avotiem.
Kompetento iestāžu apkopotā informācija
būtu jāapkopo un jānodod citām Savienības
iestādēm, tādējādi palīdzot kopīgi analizēt 
AIFP pārvaldīto AIF piesaistīto līdzekļu 
ietekmi uz Savienības finanšu sistēmu, kā 
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sistēmu, kā arī veicinot kopīgas atbildes 
reakcijas īstenošanu. 

arī veicinot kopīgas atbildes reakcijas 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā to, ka AIFP izmanto lielus 
piesaistīto līdzekļu apjomus to 
ieguldījumu stratēģijās un tādējādi 
noteiktos gadījumos var veicināt sistēmiska
riska veidošanos vai neorganizētu tirgus 
darbību, īpašas prasības būtu jāpiemēro 
AIFP, kuri izmanto noteiktas metodes, kas 
rada īpašus riskus. Šo risku konstatēšanai, 
uzraudzībai un novēršanai nepieciešamā 
informācija Kopienā netiek iegūta 
saskaņoti un nodota dalībvalstīm, lai 
konstatētu iespējamos riska avotus 
attiecībā uz Kopienas finanšu tirgu 
stabilitāti. Lai šo situāciju uzlabotu, būtu 
jāpiemēro īpašas prasības AIFP, kas 
nepārtraukti izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu savās ieguldījumu 
stratēģijās. Šiem AIFP būtu jāuzliek 
pienākums atklāt informāciju par to
piesaistīto līdzekļu izmantošanu un to 
avotiem. Šī informācija būtu jāapkopo un 
jānodod citām Kopienas iestādēm, tādējādi 
palīdzot kopīgi analizēt šo AIFP piesaistīto 
līdzekļu ietekmi uz Kopienas finanšu 
sistēmu, kā arī veicinot kopīgas atbildes 
reakcijas īstenošanu.

(15) Ņemot vērā to, ka AIFP AIF līmenī 
var izmantot piesaistītus līdzekļus un 
tādējādi noteiktos gadījumos var veicināt 
sistēmiska riska veidošanos vai 
neorganizētu tirgus darbību, īpašas prasības 
būtu jāpiemēro AIFP, kuri sistēmiski lielā 
mērā izmanto piesaistītus līdzekļus. Šo 
risku konstatēšanai, uzraudzībai un 
novēršanai nepieciešamā informācija 
Savienībā netiek iegūta saskaņoti un 
nodota dalībvalstīm, lai konstatētu 
iespējamos riska avotus attiecībā uz 
Savienības finanšu tirgu stabilitāti.  Lai šo 
situāciju uzlabotu, būtu jāpiemēro īpašas 
prasības AIFP, kas AIF līmenī sistēmiski 
lielā mērā izmanto piesaistītus līdzekļus.
Šādiem AIFP būtu jāuzliek pienākums 
atklāt informāciju par to AIF piesaistīto 
līdzekļu izmantošanu un to avotiem.
Kompetento iestāžu apkopotā informācija
būtu jāapkopo un jānodod citām Savienības
iestādēm, tādējādi palīdzot kopīgi analizēt 
AIFP pārvaldīto AIF piesaistīto līdzekļu 
ietekmi uz Savienības finanšu sistēmu, kā 
arī veicinot kopīgas atbildes reakcijas 
īstenošanu. 

Or. en

Pamatojums

Neuzskatu, ka saskaņā ar direktīvu AIFP ir pienākums noteikt īpašus piesaistīto līdzeķlu 
ierobežojumus, kā tas ierosināts J. Gauzès ziņojumā (grozījums Nr. 11). Kopumā šis 
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grozījums atbilst Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikumam.

Grozījums Nr. 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ņemot vērā galveno mērķi panākt 
finanšu stabilitāti un novērst sistēmiskus 
riskus, īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
tādām finanšu iestādēm kā 
aizdevējiestādes un galvenie brokeri, kas 
ir AIF galvenie partneri un līdzdarbojas 
risku radīšanā. Ņemot vērā minēto iestāžu 
radīto risku un atkarībā no to saistības ar 
AIF, šīm iestādēm papildus paziņošanas 
pienākumiem pret kompetentajām 
iestādēm būtu jāpiemēro arī īpašas 
kapitāla prasības. Turklāt, izmantojot 
atbilstīgus tiesību aktus, būtu steidzami 
jārisina interešu konflikts, kas rodas, ja 
šādām iestādēm pašām ir AIF un 
vienlaikus tās sniedz pakalpojumus 
saviem klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Būtu stingri jāuzrauga finansējums, 
ko piešķir AIFP, kuri savās ieguldījumu 
stratēģijās regulāri izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu daudzumu. Tādēļ būtu 
jānodrošina īpaša koordinācija starp 
EVTI un EBA, lai varētu uzraudzīt, cik 
daudz finansējuma šajos darījumos 
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iesaistītās finanšu iestādes sniedz šādiem 
AIFP.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Būtu stingri jāuzrauga finansējums, 
ko piešķir AIFP, kuri savās ieguldījumu 
stratēģijās regulāri izmanto lielus 
piesaistīto līdzekļu apjomus. Tādēļ būtu 
jānodrošina īpaša koordinācija starp 
EVTI un EBA, lai varētu uzraudzīt, cik 
daudz finansējuma šajos darījumos 
iesaistītās finanšu iestādes sniedz šādiem 
AIFP.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Enikő Győri

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Likviditātes problēmas, ko radījuši 
AIF, kuri savās ieguldījumu stratēģijās 
izmanto lielu piesaistīto līdzekļu 
daudzumu, kā arī šo problēmu ārējā 
ietekme ir veicinājušas finanšu sistēmisko 
apdraudētību. Tas jo īpaši skar atvērtos 
ieguldījumu fondus, kad ieguldītāju 
iespējamā paniskā rīcība var viegli 
nelabvēlīgi ietekmēt arī citus tirgus 
dalībniekus šajā nozarē.
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Or. en

Pamatojums

Atvērtu ieguldījumu fondu gadījumā likviditātes risks ir sistēmiskā riska nozīmīga daļa, jo tas 
domino efekta veidā var nopietni ietekmēt visu nozari un noteikt, ka tirgus cenas attīstās vienā 
virzienā. Tādēļ mudina Komisiju izstrādāt īstenošanas pasākumus, ar ko risina arī ar
likviditāti saistītās problēmas, kuras radušās AIF darbības dēļ.

Grozījums Nr. 244
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) AIFP rīcība, kas balstās uz liela 
piesaistītu līdzekļu apjoma izmantošanu, 
var kaitēt finanšu tirgu stabilitātei un 
efektīvai darbībai. Tiek uzskatīts par 
nepieciešamu atļaut Komisijai noteikt 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot, it 
sevišķi gadījumos, kad AIFP sistemātiski 
izmanto lielu piesaistīto līdzekļu apjomu. 
Nosakot piesaistīto līdzekļu maksimālā 
apjoma ierobežojumus, būtu jāņem vērā 
aspekti, kas saistīti ar piesaistīto līdzekļu 
avotu un AIFP izmantoto stratēģiju. Būtu 
jāņem vērā arī tas, ka piesaistīto līdzekļu 
pārvaldība galvenokārt notiek dinamiski 
vairākumā AIFP, kuri izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu. Šādā kontekstā 
piesaistīto līdzekļu ierobežojums var būt, 
piemēram, robežvērtība, ko nekad nedrīkst 
pārsniegt, vai robežvērtība attiecībā uz 
piesaistīto līdzekļu vidējo apjomu, ko 
izmanto kādā noteiktā laikposmā (t.i., 
mēnesī vai ceturksnī).

AIF rīcība, kas balstās uz piesaistītu 
līdzekļu izmantošanu, var kaitēt finanšu 
tirgu stabilitātei un efektīvai darbībai. Tiek 
uzskatīts par nepieciešamu atļaut Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI)
noteikt ierobežojumus attiecībā uz 
piesaistīto līdzekļu apjomu, ko AIF var 
izmantot. Nosakot piesaistīto līdzekļu 
maksimālā apjoma ierobežojumus, būtu 
jāņem vērā aspekti, kas saistīti ar 
piesaistīto līdzekļu avotu un AIF izmantoto 
stratēģiju. Būtu jāņem vērā arī tas, ka 
piesaistīto līdzekļu pārvaldība galvenokārt 
notiek dinamiski vairākumā AIF, kuri 
izmanto piesaistītos līdzekļus. Šādā 
kontekstā piesaistīto līdzekļu ierobežojums 
var būt, piemēram, robežvērtība, ko nekad 
nedrīkst pārsniegt, vai robežvērtība 
attiecībā uz piesaistīto līdzekļu vidējo 
apjomu, ko izmanto kādā noteiktā 
laikposmā (t.i., mēnesī vai ceturksnī). 
Komisijai būtu jānodrošina, ka prasības 
tiem AIF, kuri saskaņā ar šo direktīvu 
izmanto piesaistītus līdzekļus, piemēro 
visiem fondiem, tostarp PVKIU fondiem, 
kuri izmanto piesaistītos līdzekļus 
ieguldījumiem Savienības finanšu tirgos.

Or. en
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Pamatojums

EVTI vajadzētu būt iespējai noteikt ierobežojumus piesaistītajiem līdzekļiem, ko izmanto 
AIFP.

Grozījums Nr. 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) AIFP rīcība, kas balstās uz liela 
piesaistītu līdzekļu apjoma izmantošanu, 
var kaitēt finanšu tirgu stabilitātei un 
efektīvai darbībai. Tiek uzskatīts par 
nepieciešamu atļaut Komisijai noteikt 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot, it 
sevišķi gadījumos, kad AIFP sistemātiski 
izmanto lielu piesaistīto līdzekļu apjomu.
Nosakot piesaistīto līdzekļu maksimālā 
apjoma ierobežojumus, būtu jāņem vērā 
aspekti, kas saistīti ar piesaistīto līdzekļu 
avotu un AIFP izmantoto stratēģiju. Būtu 
jāņem vērā arī tas, ka piesaistīto līdzekļu 
pārvaldība galvenokārt notiek dinamiski 
vairākumā AIFP, kuri izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu. Šādā 
kontekstā piesaistīto līdzekļu ierobežojums 
var būt, piemēram, robežvērtība, ko nekad 
nedrīkst pārsniegt, vai robežvērtība 
attiecībā uz piesaistīto līdzekļu vidējo 
apjomu, ko izmanto kādā noteiktā 
laikposmā (t.i., mēnesī vai ceturksnī).

AIFP rīcība, kas balstās uz liela piesaistītu 
līdzekļu apjoma izmantošanu, var kaitēt 
finanšu tirgu stabilitātei un efektīvai 
darbībai. Ir grūti noteikt, kas ir piesaistīti 
līdzekļi. Tomēr AIFP piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm 
vajadzētu būt iespējai noteikt 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot
ārkārtējas tirgus situācijas gadījumā. 
Dalībvalstīm būtu jāinformē Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) un 
Komisija par visiem šajā sakarībā 
īstenotajiem pasākumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 246
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) AIFP rīcība, kas balstās uz liela 
piesaistītu līdzekļu apjoma izmantošanu, 
var kaitēt finanšu tirgu stabilitātei un 
efektīvai darbībai. Tiek uzskatīts par 
nepieciešamu atļaut Komisijai noteikt 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot, it 
sevišķi gadījumos, kad AIFP sistemātiski 
izmanto lielu piesaistīto līdzekļu apjomu.  
Nosakot piesaistīto līdzekļu maksimālā 
apjoma ierobežojumus, būtu jāņem vērā 
aspekti, kas saistīti ar piesaistīto līdzekļu 
avotu un AIFP izmantoto stratēģiju. Būtu 
jāņem vērā arī tas, ka piesaistīto līdzekļu 
pārvaldība galvenokārt notiek dinamiski 
vairākumā AIFP, kuri izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu. Šādā 
kontekstā piesaistīto līdzekļu ierobežojums 
var būt, piemēram, robežvērtība, ko nekad 
nedrīkst pārsniegt, vai robežvērtība 
attiecībā uz piesaistīto līdzekļu vidējo 
apjomu, ko izmanto kādā noteiktā 
laikposmā (t.i., mēnesī vai ceturksnī).

(16) Tiek uzskatīts par nepieciešamu atļaut 
AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm noteikt 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot 
AIF, ja var tikt apdraudēta finanšu 
sistēmas stabilitāte un integritāte. Nosakot 
šos ierobežojumus, būtu jāņem vērā 
aspekti, kas saistīti ar piesaistīto līdzekļu 
avotu un AIFP izmantoto stratēģiju, kā arī 
tirgus nosacījumi, saskaņā ar kuriem AIF 
darbojas. Būtu jāņem vērā arī tas, ka 
piesaistīto līdzekļu pārvaldība galvenokārt 
notiek dinamiski vairākumā AIFP, kuri 
savos AIF izmanto piesaistītos līdzekļus, 
un būtu jāņem vērā arī iespējamā 
procikliskā ietekme.

Or. en

Pamatojums

It is appropriate to provide supervisors with the ability to use a range of regulatory tools, 
including limits on leverage, to deal with issues of financial stability. National supervisors 
should understand their local financial markets and the key players operating in them and 
therefore are in a better position to identify emerging issues of regulatory concerns (including 
through the disclosure requirements envisaged in the Directive) and to take timely action to 
deal with these issues. It is therefore appropriate to provide national supervisors rather than 
the Commission with the power to impose targeted limits of the leverage that AIFM can 
employ where these limits are necessary to deal with financial stability concerns. There may 
be circumstances however where it is appropriate for limits to be applied on a wider level and 
therefore to acknowledge the role envisaged for the European Systemic Risk Board (ESRB) 
and European Securities and Markets Authority (ESMA). It is therefore necessary to require 
that national supervisors report the use of supervisory tools of this type to these institutions to 
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enable them to perform an oversight role.

Grozījums Nr. 247
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) AIFP rīcība, kas balstās uz liela 
piesaistītu līdzekļu apjoma izmantošanu, 
var kaitēt finanšu tirgu stabilitātei un 
efektīvai darbībai. Tiek uzskatīts par 
nepieciešamu atļaut Komisijai noteikt 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot, it 
sevišķi gadījumos, kad AIFP sistemātiski 
izmanto lielu piesaistīto līdzekļu apjomu.
Nosakot piesaistīto līdzekļu maksimālā 
apjoma ierobežojumus, būtu jāņem vērā 
aspekti, kas saistīti ar piesaistīto līdzekļu 
avotu un AIFP izmantoto stratēģiju. Būtu 
jāņem vērā arī tas, ka piesaistīto līdzekļu 
pārvaldība galvenokārt notiek dinamiski 
vairākumā AIFP, kuri izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu. Šādā 
kontekstā piesaistīto līdzekļu ierobežojums 
var būt, piemēram, robežvērtība, ko nekad 
nedrīkst pārsniegt, vai robežvērtība 
attiecībā uz piesaistīto līdzekļu vidējo 
apjomu, ko izmanto kādā noteiktā 
laikposmā (t.i., mēnesī vai ceturksnī). 

Tiek uzskatīts par nepieciešamu atļaut 
AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm noteikt 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot 
AIF, ja var tikt apdraudēta finanšu 
sistēmas stabilitāte un integritāte. Nosakot 
šos ierobežojumus, būtu jāņem vērā 
aspekti, kas saistīti ar piesaistīto līdzekļu 
avotu un AIFP izmantoto stratēģiju, kā arī 
tirgus nosacījumi, saskaņā ar kuriem AIF 
darbojas. Būtu jāņem vērā arī tas, ka 
piesaistīto līdzekļu pārvaldība galvenokārt 
notiek dinamiski vairākumā, kuri savos 
AIF izmanto piesaistītos līdzekļus, un 
būtu jāņem vērā arī iespējamā procikliskā 
ietekme.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) AIFP rīcība, kas balstās uz liela Tiek uzskatīts par nepieciešamu atļaut 
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piesaistītu līdzekļu apjoma izmantošanu, 
var kaitēt finanšu tirgu stabilitātei un 
efektīvai darbībai. Tiek uzskatīts par 
nepieciešamu atļaut Komisijai noteikt 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot, it 
sevišķi gadījumos, kad AIFP sistemātiski 
izmanto lielu piesaistīto līdzekļu apjomu.  
Nosakot piesaistīto līdzekļu maksimālā 
apjoma ierobežojumus, būtu jāņem vērā 
aspekti, kas saistīti ar piesaistīto līdzekļu 
avotu un AIFP izmantoto stratēģiju.  Būtu 
jāņem vērā arī tas, ka piesaistīto līdzekļu 
pārvaldība galvenokārt notiek dinamiski 
vairākumā AIFP, kuri izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu.  Šādā 
kontekstā piesaistīto līdzekļu 
ierobežojums var būt, piemēram, 
robežvērtība, ko nekad nedrīkst 
pārsniegt, vai robežvērtība attiecībā uz 
piesaistīto līdzekļu vidējo apjomu, ko 
izmanto kādā noteiktā laikposmā (t.i., 
mēnesī vai ceturksnī).

AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm noteikt 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot 
AIF, ja var tikt apdraudēta finanšu 
sistēmas stabilitāte un integritāte. Nosakot 
šos ierobežojumus, būtu jāņem vērā 
aspekti, kas saistīti ar piesaistīto līdzekļu 
avotu un AIFP izmantoto stratēģiju, kā arī 
tirgus nosacījumi, saskaņā ar kuriem AIF 
darbojas. Būtu jāņem vērā arī tas, ka 
piesaistīto līdzekļu pārvaldība galvenokārt 
notiek dinamiski vairākumā, kuri savos 
AIF izmanto piesaistītos līdzekļus, un 
būtu jāņem vērā arī iespējamā procikliskā 
ietekme.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu gaidīt no Komisijas, ka tā var noteikt šos ierobežojumus. Šādas pilnvaras 
nelabvēlīgi ietekmētu uzticību tirgum un spriedzes laikā varētu veicināt nelīdzsvarotību. Šis 
grozījums atbilst Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikumam.

Grozījums Nr. 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īsā pārdošana ir plaši izplatīta tirgus 
prakse, ko daudz izmanto AIFP un citi 
tirgus dalībnieki. Savas procikliskās 
ietekmes dēļ īsā pārdošana rada tirgus 
svārstības un veicina tirgu 
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nelīdzsvarotību, kaut arī dažreiz tā ir 
noderīga, lai saglabātu tirgu likviditāti. 
Attiecībā uz krīzēm finanšu tirgos jau sen 
ir konstatēts, cik lielā mērā īsā pārdošana 
veicina tirgu darbības lejupslīdi. Turklāt 
īsā pārdošana var veicināt nepatiesu 
baumu izplatīšanos, lai gūtu labumu no 
tirgus darbības lejupslīdes. Tā kā 
pienācīgai tirgu darbībai un integritātei ir 
būtiska nozīme, lai atjaunotu to 
ilgtermiņa ieguldītāju uzticību, kuri ir 
nozīmīgi ekonomikas finansētāji, un tā kā 
finanšu tirgu integrācijai ir vajadzīga 
Eiropas Savienībā vienota prakse, lai 
novērstu, ka katrs tirgus dalībnieks pats 
nosaka, kuri noteikumi uz viņu attiecas 
un kuri ne (regulatory shopping), Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
28. janvāra Direktīva 2003/6/EK par 
iekšējās informācijas ļaunprātīgu 
izmantošanu un tirgus manipulācijām 
(tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) būtu 
jāgroza, lai paredzētu reglamentējošus 
noteikumus par īso pārdošanu un 
aizliegtu nesegto īso pārdošanu. 
Komisijai, izstrādājot un attiecīgi 
pielāgojot noteikumus, būtu jāņem vērā 
Amerikas Savienotajās Valstīs spēkā 
esošie noteikumi, lai Atlantijas okeāna 
abos krastos tiktu piemērots viens 
standarts, šādi atvieglojot pasaules 
finanšu tirgu pienācīgu darbošanos.

Or. en

Pamatojums

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.
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Grozījums Nr. 250
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Jānodrošina, ka uz visiem tirgus 
dalībniekiem, kas ir iesaistīti īsajā 
pārdošanā, attiecas vieni un tie paši 
noteikumi. Tādēļ Komisijai būtu 
jāizstrādā horizontāli pasākumi, ar ko 
nodrošina vienādus konkurences 
apstākļus starp AIFP un citiem tirgus 
dalībniekiem, kas nodarbojas ar īso 
pārdošanu.

Or. en

Pamatojums

Daži likumīgi korporatīvie riska ieguldījumu fondi var izmantot nesegto īso pārdošanu. Jāveic 
horizontāla līmeņa pasākumi, lai nodrošinātu vienādus konkurences apstākļus un izvairītos 
no regulējuma arbitrāžas.

Grozījums Nr. 251
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Savienības līmenī ir jāpieņem 
horizontāli pasākumi, ar ko Savienībā 
aizliedz nesegto īso pārdošanu un risina 
ar īso pārdošanu saistītās vispārējās 
problēmas finanšu tirgos.

Or. en

Pamatojums

Uzskata, ka nevajadzētu atļaut nesegto īso pārdošanu un šis jautājums ir jārisina, īstenojot 
horizontālus pasākumus, lai Kopienā saglabātu vienādus konkurences apstākļus.
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Grozījums Nr. 252
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Īsajai pārdošanai ir svarīga nozīme 
finanšu tirgu darbībā, un tā ir leģitīma 
ieguldījumu veikšanas metode. Tomēr 
pastāv bažas, ka īsā pārdošana, jo īpaši 
ārkārtējos tirgus apstākļos, var veicināt 
tirgus nestabilitāti. Tādēļ īsā pārdošana 
būtu jāveic saskaņā ar vienotu tiesisku 
regulējumu, lai mazinātu iespējamo 
destabilizējošo ietekmi, ko tā varētu 
izraisīt. Šajā sakarībā Komisijai būtu 
jāpieņem horizontāls instruments, lai 
novērstu nekonsekvenci un nodrošinātu 
vienādus nosacījumus Savienības 
likumdošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Īsajai pārdošanai ir svarīga nozīme 
finanšu tirgu darbībā, un tā ir leģitīma 
ieguldījumu veikšanas metode. Tomēr 
pastāv bažas, ka īsā pārdošana, jo īpaši 
ārkārtējos tirgus apstākļos, var veicināt 
tirgus nestabilitāti. Tādēļ īsā pārdošana 
būtu jāveic saskaņā ar vienotu tiesisku 
regulējumu, lai mazinātu iespējamo 
destabilizējošo ietekmi, ko tā varētu 
izraisīt.
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā mērķi, ko EVRK cenšas sasniegt, un jau paveikto, ir piemēroti atsevišķā tiesību 
aktā noteikt visaptverošus, saskaņotus reglamentējošos noteikumus par īsās pārdošanas 
publiskošanu, ko attiecina uz visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Eiropas Centrālā banka un Jacques 
De Larosière vadītā finanšu uzraudzības 
jautājumu augsta līmeņa grupa ir 
ierosinājusi izveidot starptautisku 
kredītreģistru. Izveidojot visu 
tirdzniecības pozīciju starptautisko 
reģistru, varētu vieglāk noteikt 
sistēmiskus riskus, ko rada kredītriski un 
riski saistībā ar darījumu partneru 
darbības pārtraukšanu, kā arī tā sauktais 
bara instinkts un domino efekts finanšu 
tirgos. Tādēļ šis reģistrs būtu jāveido 
EVRK, un tajā būtu jāiekļauj visa 
informācija, kas apkopota par AIFP 
izmantotajiem piesaistītajiem līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
16.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16c) AIFP, kā arī citu tirgus dalībnieku 
nepareiza darbība, izmantojot noteiktas 
metodes, piemēram, slepenu iegādi vai tā 
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saukto tukšo balsošanu, varētu 
destabilizējoši ietekmēt Savienības tirgus. 
Lai novērstu slepenu iegādi, būtu 
jānosaka atbilstīgas prasības sniegt 
informāciju un tās būtu jāattiecina gan uz 
tiešajām balsstiesībām attiecībā uz tieši 
piederošajām daļām, gan netiešajām 
balsstiesībām, kuras iegūtas, izmantojot 
atvasinātus produktus vai finanšu 
instrumentus, ar ko iegūst tiesības uz 
nesen emitētām akcijām. Tā sauktā tukšā 
balsošana būtu jāaizliedz, jo tā negatīvi 
ietekmē uzņēmumu un tirgu darbību. Šajā 
sakarībā Komisijai būtu jāpārskata 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 15. decembra Direktīva 
2004/109/EK par atklātības prasību 
saskaņošanu attiecībā uz informāciju par 
emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts 
tirgot regulētā tirgū 1, Komisijas 
2007. gada 8. marta Direktīva 
2007/14/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus 
noteikumus Direktīvas 2004/109/EK par 
atklātības prasību saskaņošanu attiecībā 
uz informāciju par emitentiem, kuru 
vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, 
atsevišķu noteikumu īstenošanai 2, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 11. jūlija Direktīva 
2007/36/EK par biržu sarakstos iekļautu 
sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību 
izmantošanu 3.
1 OV L 390 31.12.2004., 38. lpp.
2 OV L 69, 9.3.2007., 27. lpp.
3 OV L 184, 11.7.2007., 17. lpp.

Or. en



AM\804881LV.doc 99/153 PE439.111v02-00

LV

Grozījums Nr. 256
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Komisijai būtu jāapsver, kā izstrādāt 
Eiropas līmeņa regulējumu privātiem 
ieguldījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ir nepieciešams nodrošināt, ka AIFP 
sniedz visiem uzņēmumiem, pār kuriem tie 
var realizēt kontrolējošu vai dominējošu 
ietekmi, nepieciešamo informāciju, lai 
novērtētu, kā šī kontrolējošā ietekme no 
īstermiņa līdz ilgtermiņam iespaido 
uzņēmuma ekonomisko un sociālo 
stāvokli. Šim nolūkam AIFP pārvaldītajiem 
AIF, kam ir iespēja realizēt kontrolējošu 
ietekmi pār biržu sarakstos iekļautu vai 
neiekļautu uzņēmumu, būtu jāpiemēro 
īpašas prasības, jo īpaši, lai paziņotu par 
šādas iespējas esamību un atklātu 
informāciju uzņēmumam un visiem 
pārējiem tā akcionāriem par AIFP 
nolūkiem attiecībā uz kontrolētā 
uzņēmuma turpmāko uzņēmējdarbības 
attīstību un citām plānotām izmaiņām 
tajā. Lai nodrošinātu pārskatāmību 
attiecībā uz kontrolēto uzņēmumu, 
vajadzētu piemērot uzlabotas prasības 
ziņojumu sniegšanai. Attiecīgo AIF gada 
pārskatus vajadzētu papildināt ar 
ieguldījuma veidam un kontrolētam 

(17) Ir nepieciešams nodrošināt, ka AIFP 
sniedz visiem uzņēmumiem, pār kuriem tie 
var realizēt kontrolējošu vai dominējošu 
ietekmi, nepieciešamo informāciju, lai 
novērtētu, kā šī kontrolējošā ietekme no 
īstermiņa līdz ilgtermiņam iespaido 
uzņēmuma ekonomisko un sociālo 
stāvokli. Šim nolūkam AIFP pārvaldītajiem 
AIF, kam ir iespēja realizēt kontrolējošu 
ietekmi pār uzņēmumu, būtu jāpiemēro 
īpašas prasības. Lai nodrošinātu 
pārskatāmību attiecībā uz kontrolēto 
uzņēmumu, vajadzētu piemērot uzlabotas 
prasības ziņojumu sniegšanai.
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uzņēmumam specifisku informāciju.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātās prasības nodrošināt pārredzamību ir pārāk stingras, un tām vajadzētu būt 
pielaidīgākām un līdzsvarotākām.

Grozījums Nr. 258
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešams nodrošināt, ka AIFP sniedz 
visiem uzņēmumiem, pār kuriem tie var 
realizēt kontrolējošu vai dominējošu
ietekmi, nepieciešamo informāciju, lai 
novērtētu, kā šī kontrolējošā ietekme no 
īstermiņa līdz ilgtermiņam iespaido 
uzņēmuma ekonomisko un sociālo 
stāvokli. Šim nolūkam AIFP 
pārvaldītajiem AIF, kam ir iespēja realizēt 
kontrolējošu ietekmi pār biržu sarakstos 
iekļautu vai neiekļautu uzņēmumu, būtu 
jāpiemēro īpašas prasības, jo īpaši, lai 
paziņotu par šādas iespējas esamību un 
atklātu informāciju uzņēmumam un visiem 
pārējiem tā akcionāriem par AIFP
nolūkiem attiecībā uz kontrolētā 
uzņēmuma turpmāko uzņēmējdarbības 
attīstību un citām plānotām izmaiņām tajā. 
Lai nodrošinātu pārskatāmību attiecībā uz 
kontrolēto uzņēmumu, vajadzētu piemērot 
uzlabotas prasības ziņojumu sniegšanai. 
Attiecīgo AIF gada pārskatus vajadzētu 
papildināt ar ieguldījuma veidam un 
kontrolētam uzņēmumam specifisku 
informāciju.

Ir nepieciešams nodrošināt, ka AIFP sniedz 
visiem uzņēmumiem, pār kuriem tie var 
realizēt kontrolējošu vai būtisku ietekmi, 
nepieciešamo informāciju, lai novērtētu, kā 
šī kontrolējošā ietekme no īstermiņa līdz 
ilgtermiņam iespaido uzņēmuma 
ekonomisko un sociālo stāvokli. Šim 
nolūkam AIF, kam ir iespēja realizēt 
kontrolējošu ietekmi pār biržu sarakstos 
iekļautu vai neiekļautu uzņēmumu, būtu 
jāpiemēro īpašas prasības, jo īpaši, lai 
paziņotu par šādas iespējas esamību un 
atklātu informāciju uzņēmumam un visiem 
pārējiem tā akcionāriem par AIF nolūkiem 
attiecībā uz kontrolētā uzņēmuma 
turpmāko uzņēmējdarbības attīstību un 
citām plānotām izmaiņām tajā. Lai 
nodrošinātu pārskatāmību attiecībā uz 
kontrolēto uzņēmumu, vajadzētu piemērot 
uzlabotas prasības ziņojumu sniegšanai. 
Attiecīgo AIF gada pārskatus vajadzētu 
papildināt ar ieguldījuma veidam un 
kontrolētam uzņēmumam specifisku 
informāciju. Komisijai būtu jānodrošina, 
lai šajā direktīvā noteiktās prasības 
attiecībā uz AIF, kam ir kontrolējoša vai 
dominējoša ietekme uz Savienībā 
reģistrētiem uzņēmumiem, piemērotu 
visiem fondiem, tostarp PVKIU fondiem, 
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kuriem ir šāda kontrolējoša vai 
dominējoša ietekme uz Savienībā 
reģistrētiem uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Prasības būtu jāpiemēro visiem fondiem (gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās), kuriem ir 
kontrolējoša vai dominējoša ietekme uz Eiropas Saviebībā reģistrētiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 259
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Jānodrošina, ka prasības, ko 
piemēro portfeļa uzņēmumiem, nav 
stingrākas par prasībām, kuras piemēro 
citam biržu sarakstos neiekļautam 
uzņēmumam, kas saņem privātos 
ieguldījumus, kuri nav AIFP ieguldījumi. 
Šim nolūkam Komisijai pēc iespējas drīz 
un jebkurā gadījumā līdz ...* būtu 
jāpārskata attiecīgie uzņēmējdarbības 
tiesību akti, kā arī attiecīgās direktīvas par 
finanšu nozari un, izstrādājot normatīvus 
grozījumus, jāveic nepieciešamās 
izmaiņas, šādi nodrošinot vienādus 
konkurences apstākļus portfeļa 
uzņēmumiem un citām sabiedrībām.
OV: lūgums ievietot šīs direktīvas spēkā stāšanās 
datumu.

Or. en

Pamatojums

AIFP un citiem ieguldītājiem, kam ir kontrolējoša ietekme uz biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem, vajadzētu būt vienādiem konkurences apstākļiem.
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Grozījums Nr. 260
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Jānodrošina, ka prasības, ko 
piemēro portfeļa uzņēmumiem, nav 
stingrākas par prasībām, kuras piemēro 
citam biržu sarakstos neiekļautam 
uzņēmumam, kas saņem privātos 
ieguldījumus, kuri nav AIFP ieguldījumi. 
Šim nolūkam Komisijai pēc iespējas drīz 
un jebkurā gadījumā līdz ...* būtu 
jāpārskata attiecīgie uzņēmējdarbības 
tiesību akti, kā arī attiecīgās direktīvas par 
finanšu nozari un, izstrādājot normatīvus 
grozījumus, jāveic nepieciešamās 
izmaiņas, šādi nodrošinot vienādus 
konkurences apstākļus portfeļa 
uzņēmumiem un citām sabiedrībām.
* OV: lūgums ievietot šīs direktīvas spēkā stāšanās 
datumu.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Šai direktīvai nevajadzētu radīt 
nevajadzīgu slogu īpaši maziem un 
vidējiem AIF, kas nerada sistēmisku risku 
un neapdraud tirgu integritāti. Viens no 
līdzekļiem šā mērķa sasniegšanai ir 
proporcionalitātes principa pareiza 
piemērošana. Šis princips viscaur būtu 
jāņem vērā, nosakot prasības AIFP, AIF, 
depozitārijiem un vērtētājiem, kā arī 
uzraudzības pilnvaru īstenošanai. Tādēļ, 
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visos šajā direktīvā noteiktajos 
pasākumos, tostarp deleģētajos aktos, 
būtu jāņem vērā AIF un AIFP darbības 
dažādo veidu būtība, mērogs un 
sarežģītība. Tomēr šīs direktīvas 
noteikumus nevajadzētu apiet gadījumos, 
kas ir saistīti, piemēram, ar viena un tā 
paša AIFP pārvaldītu fondu mākslīgu 
pārdalīšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu nesamērīgas prasības tiem AIFP, kuru darbība nerada būtisku sistēmisko risku, 
un lai atspoguļotu AIF darbības veidu atšķirības un regulatīvās problēmas, ir lietderīgi 
direktīvas noteikumiem piemērot proporcionalitātes un diferencēšanas principu.

Grozījums Nr. 262
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Šai direktīvai nevajadzētu būt pārāk 
apgrūtinošai maziem AIF, kuri nerada 
sistēmisko risku un neapdraud tirgu 
integritāti. Viens no līdzekļiem šā mērķa 
sasniegšanai ir proporcionalitātes 
principa pareiza piemērošana. Šis 
princips būtu jāpiemēro gan prasībām, 
kuras nosaka AIFP, AIF, depozitārijiem 
un vērtētājiem, gan uzraudzības pilnvaru 
īstenošanai. Tādēļ visos šajā direktīvā 
noteiktajos pasākumos, tostarp 
deleģētajos aktos, būtu jāievēro 
proporcionalitātes princips, lai ņemtu 
vērā darījumu būtību, mērogu un 
sarežģītību vai specifiku, piemēram, ja 
runa ir par mikrofinansējuma 
ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, uz 
kuriem būtu jāattiecina pielāgotas 
prasības veikt vērtējumu un sniegt 
informāciju.
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā proporcionalitātes principu, būtu jānodrošina piemērots regulējums, kas 
pielāgots atsevišķu fondu veidu, piemēram, mikrofinansējuma fondu, īpatnībām, neizslēdzot 
tos no šīs direktīvas darbības jomas. Šie fondu veidi būtu jāņem vērā nākamajā PVKIU V 
direktīvā.

Grozījums Nr. 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Eiropas Savienībā nav vienotas 
datubāzes, kurā būtu apkopota 
standartizēta informācija par AIFP. 
Tāpēc pastāv informācijas trūkums, ko ar 
nozares sniegto informāciju var novērst 
tikai daļēji. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi 
izveidot statistikas datubāzi, kurā būtu 
apkopota informācija par AIFP. Šī 
datubāze būtu jāveido un jāpārvalda 
Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) AIFP, kas kontrolē uzņēmumu un 
vēlas realizēt aktīvus, lai atmaksātu daļu 
no akvizīcijas parāda, būtu atbilstīgi 
jāuzrauga. Tādēļ, ja privātā kapitāla 
kontrolē esošs uzņēmums būtisku iemeslu 
dēļ vēlas pārdot uzņēmuma aktīvus, tad 
gan mērķuzņēmuma, gan iegādes 
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struktūras vadībai būtu jāpaziņo, kāpēc 
notikusi pārdošana, un jāapstiprina, vai tā 
notiek mērķuzņēmuma interesēs. Ja 
ierosinātā pārdošana ir saistīta ar 
akvizīcijas parāda atmaksāšanu, par to 
būtu jāinformē mērķuzņēmuma 
darbinieki, un ar viņiem būtu 
jāapspriežas. Ja uzņēmums pēc aktīvu 
izpārdošanas kļūst maksātnespējīgs, tad 
atbildība par to būtu jāuzņemas privātā 
kapitāla uzņēmumam. Turklāt to 
uzņēmumu vadībai, kuri ir saistīti ar 
pārpirkšanu, uzņemoties parādsaistības, 
būtu jāpaziņo, vai kapitāla aizplūšana, 
tostarp veiktie maksājumi, ir uzņēmuma 
ilgtermiņa interesēs un vai tā notiek 
saskaņā ar uzņēmuma ilgtermiņa 
izaugsmes mērķiem, kā arī vajadzībām 
pētniecības un attīstības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) AIF, pārmērīgi daudz izmantojot 
piesaistītos līdzekļus, lai gūtu kontrolējošu 
ietekmi uz biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem, var nelabvēlīgi ietekmēt šo 
uzņēmumu attīstību un ieguldījumus, jo 
īpaši ekonomikas lejupslīdes gadījumā. 
Uzskata, ka ir jāierobežo to piesaistīto 
līdzekļu daudzums, kurus AIF var 
izmantot uzņēmumu pirkšanai.

Or. en

Pamatojums

Jāierobežo to piesaistīto līdzekļu daudzums, kurus izmanto izpirkšanas fondi, jo pārmērīgi 
daudz parādu apdraud šādu fondu nopirktos uzņēmumus.
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Grozījums Nr. 266
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Lai izslēgtu jebkādas īstermiņa 
stratēģijas, ir jānodrošina, ka AIF, kas 
mēģina ietekmēt biržu sarakstos iekļautu 
uzņēmumu stratēģijas, paredz īstenot 
ilgtermiņa mērķus šajos uzņēmumos.

Or. en

Pamatojums

Īstermiņa ieguldītājiem nevajadzētu ietekmēt biržu sarakstos iekļauto uzņēmumu ilgtermiņa 
stratēģijas.

Grozījums Nr. 267
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Daudzi AIFP pašreiz pārvalda AIF, 
kas atrodas trešās valstīs. Atļauju 
saņēmušajiem AIFP ir lietderīgi atļaut 
pārvaldīt AIF, kas atrodas trešās valstīs, 
saskaņā ar atbilstošiem noteikumiem, kas 
paredz stabilu šo AIF administrēšanu un 
efektīvu Kopienas ieguldītāju ieguldīto 
aktīvu glabāšanu drošībā.

(18) Daudzus AIF, ko piedāvā Eiropas 
ieguldītājiem, pašlaik pārvalda, un/vai tie
atrodas trešās valstīs. Ir lietderīgi atļaut
Savienībā reģistrētiem ieguldītājiem 
ieguldīt AIF, kuri tiek pārvaldīti un/vai
atrodas trešās valstīs, saskaņā ar 
atbilstošiem noteikumiem, kas paredz, ka 
efektīvi īsteno šajā direktīvā noteiktās 
prasības attiecībā uz ieguldītāju 
aizsardzību un nodrošina stabilu šo AIF
administrēšanu. Savienībā reģistrētiem 
ieguldītājiem nevajadzētu ļaut ieguldīt 
AIF, kas reģistrēti trešās valstīs, kuras, 
piemēram, nevēlas sadarboties nodokļu 
un uzraudzības jomā. Komisijai būtu 
jāatbild par sadarbības ar trešo valsti 
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izvērtēšanu.

Or. en

Pamatojums

Visiem AIF, ko piedāvā Eiropas Savienības ieguldītājiem, vajadzētu piemērot prasību 
nodrošināt ieguldītāju aizsardzību neatkarīgi no tā, kur šie fondi atrodas vai tiek pārvaldīti.

Grozījums Nr. 268
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Daudzi AIFP pašreiz pārvalda AIF, 
kas atrodas trešās valstīs. Atļauju 
saņēmušajiem AIFP ir lietderīgi atļaut 
pārvaldīt AIF, kas atrodas trešās valstīs, 
saskaņā ar atbilstošiem noteikumiem, kas 
paredz stabilu šo AIF administrēšanu un 
efektīvu Kopienas ieguldītāju ieguldīto 
aktīvu glabāšanu drošībā. 

(18) Daudzi AIFP pašreiz pārvalda AIF, 
kas atrodas trešās valstīs. Atļauju 
saņēmušajiem AIFP ir lietderīgi atļaut 
pārvaldīt AIF, kas atrodas trešās valstīs. 

Or. en

Pamatojums

Valsts noteikumi par privātajiem ieguldījumiem var būt spēkā vienlaicīgi ar pasu 
noteikumiem, ar ko dalībvalstī saskaņā ar tās attiecīgajiem tiesību aktiem ļauj pārvaldīt un 
pārdot trešās valsts fondus.

Grozījums Nr. 269
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai veicinātu iekšējā tirgus attīstību, 
uzlabotu piedāvājumu un to fondu 
darbības efektivitāti, kurus piedāvā 
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Savienībā reģistrētiem ieguldītājiem, kā 
arī lai stiprinātu Eiropas alternatīvo 
ieguldījumu fondu nozari, šai direktīvai 
pēc iespējas būtu jāveicina pasākumi, ar 
ko nodrošina Savienībā reģistrētu 
alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldības 
uzņēmumu veidošanos vai paplašināšanos 
un dalībvalstīs reģistrētu AIF izveidi. 
Komisijai, izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina, ka pastāv vienādi 
nosacījumi un dalībvalstis neļauj trešās 
valstīs reģistrētiem AIF un AIFP izmantot 
noteikumus, lai piedāvātu un pārvaldītu 
savus produktus kopā ar Savienībā 
reģistrētiem ieguldītājiem, — noteikumus, 
kas salīdzinājumā ar tiem, ko piemēro 
Savienībā reģistrētiem AIF un AIFP, ir 
daudz labvēlīgāki.

Or. en

Pamatojums

Pateicoties PVKIU direktīvu veiksmīgai īstenošanai pēdējo 20 gadu laikā, Eiropas 
ieguldījumu fondu nozare kļuvusi par visā pasaulē pazīstamu zīmolu. Tas ir veicinājis 
Eiropas ieguldītāju iespējas un ievērojami palielinājis nodarbinātības līmeni Kopienā. 
Eiropas AIFP un AIF vienādi konkurences apstākļi, kas ir viens no šīs direktīvas mērķiem, lai 
atbalstītu un stiprinātu alternatīvu ieguldījumu fondu nozari Eiropas Kopienā, radīs papildu 
ieguldīšanas iespējas Eiropas ieguldītājiem un veicinās nodarbinātību dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 270
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Eiropas pensiju fondiem, 
kredītiestādēm, apdrošināšanas iestādēm
un PVKIU fondiem nevajadzētu ļaut tieši 
vai netieši ieguldīt AIF, kas neatbilst šajā 
direktīvā noteiktajām prasībām attiecībā 
uz ieguldītāju aizsardzību.

Or. en
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Pamatojums

Eiropas iedzīvotāju ietaupījumus nevajadzētu ieguldīt AIF, kas negarantē ieguldītāju 
aizsardzību, — pat tad ne, ja tas notiek netieši ar profesionālu ieguldītāju starpniecību.

Grozījums Nr. 271
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Daudzus AIF, ko pārvalda un/vai 
kas ir reģistrēti trešās valstīs, pašlaik 
pārdod Eiropas finanšu tirgos. Lai 
nodrošinātu finanšu stabilitāti Eiropas 
Savienībā, ir lietderīgi piemērot šiem 
fondiem dažas no prasībām, ko piemēro 
Savienībā pārvaldītiem un/vai reģistrētiem 
AIF.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu Eiropas finanšu tirgu stabilitāti, ir jāreglamentē visu AIF darbība šajos tirgos 
neatkarīgi no tā, kur šie fondi atrodas.

Grozījums Nr. 272
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) AIFP arī jābūt iespējai pārdot AIF, 
kas atrodas trešās valstīs, profesionāliem 
ieguldītajiem AIFP piederības dalībvalstī 
un citās dalībvalstīs. Uz šādām tiesībām 
būtu jāattiecina paziņošanas procedūras 
un nosacījums, ka ar attiecīgo trešo valsti 
jābūt noslēgtam nolīgumam nodokļu 
jautājumos, kas nodrošina efektīvu 
informācijas apmaiņu ar nodokļu 

svītrots
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iestādēm Kopienas ieguldītāju piederības 
valstī. Ņemot vērā to, ka šādiem AIF un 
trešai valstij, kurā tie atrodas, jāatbilst 
papildu prasībām, dažas no kurām 
vispirms jānosaka īstenošanas 
pasākumos, ar direktīvu piešķirtajām 
tiesībām pārdot profesionāliem 
ieguldītājiem AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, būtu jāstājas spēkā trīs gadus pēc 
transponēšanas perioda. Līdz tam laikam 
dalībvalstis var atļaut vai turpināt atļaut 
AIFP pārdot AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, profesionāliem ieguldītājiem 
attiecīgās valsts teritorijā atbilstīgi 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr šajā 
trīs gadu laikposmā AIFP nevar pārdot 
šādus AIF profesionāliem ieguldītājiem 
citās dalībvalstīs, pamatojoties uz 
tiesībām, kas piešķirtas ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, kas noteikts grozītajā 18. apsvērumā un jaunajā 18.a un 18.b pantā, 
19. apsvērums nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) AIFP arī jābūt iespējai pārdot AIF, 
kas atrodas trešās valstīs, profesionāliem 
ieguldītajiem AIFP piederības dalībvalstī 
un citās dalībvalstīs. Uz šādām tiesībām 
būtu jāattiecina paziņošanas procedūras un 
nosacījums, ka ar attiecīgo trešo valsti 
jābūt noslēgtam nolīgumam nodokļu 
jautājumos, kas nodrošina efektīvu 
informācijas apmaiņu ar nodokļu 
iestādēm Kopienas ieguldītāju piederības 
valstī. Ņemot vērā to, ka šādiem AIF un 
trešai valstij, kurā tie atrodas, jāatbilst 

(19) AIFP jābūt iespējai pārdot AIF, kas 
atrodas Savienībā, profesionāliem 
ieguldītājiem AIFP piederības dalībvalstī 
un citās dalībvalstīs. Uz šādām tiesībām 
būtu jāattiecina paziņošanas procedūras.
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papildu prasībām, dažas no kurām 
vispirms jānosaka īstenošanas 
pasākumos, ar direktīvu piešķirtajām 
tiesībām pārdot profesionāliem 
ieguldītājiem AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, būtu jāstājas spēkā trīs gadus pēc 
transponēšanas perioda. Līdz tam laikam 
dalībvalstis var atļaut vai turpināt atļaut 
AIFP pārdot AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, profesionāliem ieguldītājiem 
attiecīgās valsts teritorijā atbilstīgi 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr šajā 
trīs gadu laikposmā AIFP nevar pārdot 
šādus AIF profesionāliem ieguldītājiem 
citās dalībvalstīs, pamatojoties uz 
tiesībām, kas piešķirtas ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Tikai tiem ES reģistrētiem AIFP, kas pārvalda ES reģistrētus AIF, jābūt iespējai izmantot 
pasu režīmu.

Grozījums Nr. 274
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) AIFP arī jābūt iespējai pārdot AIF, 
kas atrodas trešās valstīs, profesionāliem 
ieguldītajiem AIFP piederības dalībvalstī 
un citās dalībvalstīs. Uz šādām tiesībām 
būtu jāattiecina paziņošanas procedūras 
un nosacījums, ka ar attiecīgo trešo valsti 
jābūt noslēgtam nolīgumam nodokļu 
jautājumos, kas nodrošina efektīvu 
informācijas apmaiņu ar nodokļu 
iestādēm Kopienas ieguldītāju piederības 
valstī. Ņemot vērā to, ka šādiem AIF un 
trešai valstij, kurā tie atrodas, jāatbilst 
papildu prasībām, dažas no kurām 
vispirms jānosaka īstenošanas 

(19) Jebkuram Eiropas ieguldītājam jābūt 
rīcības brīvībai pēc paša iniciatīvas 
ieguldīt kādā trešās valsts fondā saskaņā 
ar spēkā esošajiem valsts privāto 
ieguldījumu noteikumiem un kārtību. 
Šajā sakarībā, ja attiecīgais AIFP ir 
reģistrēts trešā valstī, tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā attiecīgais 
AIF tiek pārdots, jābūt noslēgtam 
nolīgumam ar minētās trešās valsts 
kompetento iestādi par sadarbību un 
informācijas apmaiņu attiecībā uz 
sistēmisko risku. Turklāt, lai pabeigtu 
iekšējā tirgus izveidi, Savienībā reģistrēti 
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pasākumos, ar direktīvu piešķirtajām 
tiesībām pārdot profesionāliem 
ieguldītājiem AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, būtu jāstājas spēkā trīs gadus pēc 
transponēšanas perioda. Līdz tam laikam 
dalībvalstis var atļaut vai turpināt atļaut 
AIFP pārdot AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, profesionāliem ieguldītājiem 
attiecīgās valsts teritorijā atbilstīgi 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr šajā 
trīs gadu laikposmā AIFP nevar pārdot 
šādus AIF profesionāliem ieguldītājiem 
citās dalībvalstīs, pamatojoties uz 
tiesībām, kas piešķirtas ar šo direktīvu.

AIF, ko pārvalda Savienībā reģistrēts 
AIFP, saskaņā ar šo direktīvu būtu jābūt 
iespējai izmantot Eiropas tirgvedības pasi. 
Tāpat kā PVKIU izmanto PVKIU zīmolu, 
arī Savienībā reģistrētiem AIF būtu jābūt 
iespējai izmantot šādu Eiropas zīmolu, 
piedāvājot ieguldītājiem šajā direktīvā 
noteiktos standartus, kurus pastiprina, 
prasot, lai depozitārijs un AIF būtu 
izveidots tajā pašā dalībvalstī. Nevajadzētu 
būt iespējai šos noteikumus apiet, 
izmantojot galvenās pakārtotās 
struktūras. Tādēļ gadījumos, kad 
pakārtots AIF iegulda galvenajā fondā, 
kas saskaņā ar šo direktīvu neizmanto 
Eiropas tirgvedības pasi, minētajam 
pakārtotajam AIF nevajadzētu radīt 
iespēju izmantot šo Eiropas pasi. 

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņā ar šo direktīvu varētu izmantot Eiropas tirgvedības pasi, AIF fondu fondam —
pat tad, ja vairāk nekā 30 % ir ieguldīti trešās valsts AIF — vajadzētu atrasties dalībvalstī un 
tas būtu jāpārvalda saskaņā ar šo direktīvu apstiprinātam AIFP.  Salīdzinājumā ar pakārtotu 
AIF, kura ieguldījumu politika ir ieguldīt tikai ar to saistītajā galvenajā fondā un kura 
pārvaldnieks fondu pārvalda tikai daļēji, fondu fonda AIFP pārvalda fondu pilnībā un uz to 
attiecas visas tiesības un pienākumi, kas saistīti ar fonda pārvaldību saskaņā ar ieguldījumu 
politiku.

Grozījums Nr. 275
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) AIFP arī jābūt iespējai pārdot AIF, 
kas atrodas trešās valstīs, profesionāliem
ieguldītajiem AIFP piederības dalībvalstī 
un citās dalībvalstīs. Uz šādām tiesībām 
būtu jāattiecina paziņošanas procedūras 
un nosacījums, ka ar attiecīgo trešo valsti 
jābūt noslēgtam nolīgumam nodokļu 

(19) Dalībvalstij jābūt iespējai ļaut AIFP 
tās teritorijā pārdot AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, ieguldītājiem šajā dalībvalstī, ja 
tiek veikti atbilstīgi sadarbības pasākumi 
starp AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm un attiecīgās 
trešās valsts uzraudzības iestādi. Ar šiem 
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jautājumos, kas nodrošina efektīvu 
informācijas apmaiņu ar nodokļu 
iestādēm Kopienas ieguldītāju piederības 
valstī. Ņemot vērā to, ka šādiem AIF un 
trešai valstij, kurā tie atrodas, jāatbilst 
papildu prasībām, dažas no kurām 
vispirms jānosaka īstenošanas 
pasākumos, ar direktīvu piešķirtajām 
tiesībām pārdot profesionāliem 
ieguldītājiem AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, būtu jāstājas spēkā trīs gadus pēc 
transponēšanas perioda. Līdz tam laikam 
dalībvalstis var atļaut vai turpināt atļaut 
AIFP pārdot AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, profesionāliem ieguldītājiem 
attiecīgās valsts teritorijā atbilstīgi 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr šajā 
trīs gadu laikposmā AIFP nevar pārdot 
šādus AIF profesionāliem ieguldītājiem 
citās dalībvalstīs, pamatojoties uz 
tiesībām, kas piešķirtas ar šo direktīvu.

sadarbības pasākumiem būtu pienācīgi 
jānovērš iespējamās problēmas saistībā ar 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) AIFP arī jābūt iespējai pārdot AIF, 
kas atrodas trešās valstīs, profesionāliem
ieguldītajiem AIFP piederības dalībvalstī 
un citās dalībvalstīs. Uz šādām tiesībām 
būtu jāattiecina paziņošanas procedūras 
un nosacījums, ka ar attiecīgo trešo valsti 
jābūt noslēgtam nolīgumam nodokļu 
jautājumos, kas nodrošina efektīvu 
informācijas apmaiņu ar nodokļu 
iestādēm Kopienas ieguldītāju piederības 
valstī. Ņemot vērā to, ka šādiem AIF un 
trešai valstij, kurā tie atrodas, jāatbilst 
papildu prasībām, dažas no kurām 
vispirms jānosaka īstenošanas 

(19) Dalībvalstij jābūt iespējai ļaut AIFP 
tās teritorijā pārdot AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, ieguldītājiem šajā dalībvalstī, ja 
tiek veikti atbilstīgi sadarbības pasākumi 
starp AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm un attiecīgās 
trešās valsts uzraudzības iestādi.
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pasākumos, ar direktīvu piešķirtajām 
tiesībām pārdot profesionāliem 
ieguldītājiem AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, būtu jāstājas spēkā trīs gadus pēc 
transponēšanas perioda.  Līdz tam laikam 
dalībvalstis var atļaut vai turpināt atļaut 
AIFP pārdot AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, profesionāliem ieguldītājiem 
attiecīgās valsts teritorijā atbilstīgi 
nacionālajiem tiesību aktiem.  Tomēr šajā 
trīs gadu laikposmā AIFP nevar pārdot 
šādus AIF profesionāliem ieguldītājiem 
citās dalībvalstīs, pamatojoties uz 
tiesībām, kas piešķirtas ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

The exchange of tax information is not relevant to the stated objective of the Directive – the 
authorisation and supervision of AIFM to provide a coherent approach to the related risks 
and their impact on investors and markets in the Community. Further, the Directive should 
not supplant the private placement regimes of individual Member States, where available.  It 
should not restrict the investors to whom Member States private placement regimes may 
permit marketing to “professional investors” as defined in the Directive, since this reduces 
choice and reduces the income of workers' pension funds.

Grozījums Nr. 277
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) AIFP arī jābūt iespējai pārdot AIF, 
kas atrodas trešās valstīs, profesionāliem
ieguldītajiem AIFP piederības dalībvalstī 
un citās dalībvalstīs. Uz šādām tiesībām 
būtu jāattiecina paziņošanas procedūras 
un nosacījums, ka ar attiecīgo trešo valsti 
jābūt noslēgtam nolīgumam nodokļu 
jautājumos, kas nodrošina efektīvu 
informācijas apmaiņu ar nodokļu 
iestādēm Kopienas ieguldītāju piederības 
valstī. Ņemot vērā to, ka šādiem AIF un 

(19) Dalībvalstij jābūt iespējai ļaut AIFP 
tās teritorijā pārdot AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, ieguldītājiem šajā dalībvalstī, ja 
tiek veikti atbilstīgi sadarbības pasākumi 
starp AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm un attiecīgās 
trešās valsts uzraudzības iestādi.



AM\804881LV.doc 115/153 PE439.111v02-00

LV

trešai valstij, kurā tie atrodas, jāatbilst 
papildu prasībām, dažas no kurām 
vispirms jānosaka īstenošanas 
pasākumos, ar direktīvu piešķirtajām 
tiesībām pārdot profesionāliem 
ieguldītājiem AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, būtu jāstājas spēkā trīs gadus pēc 
transponēšanas perioda. Līdz tam laikam 
dalībvalstis var atļaut vai turpināt atļaut 
AIFP pārdot AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, profesionāliem ieguldītājiem 
attiecīgās valsts teritorijā atbilstīgi 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr šajā 
trīs gadu laikposmā AIFP nevar pārdot 
šādus AIF profesionāliem ieguldītājiem 
citās dalībvalstīs, pamatojoties uz 
tiesībām, kas piešķirtas ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Uzskata, ka par nodokļiem sniegtas informācijas apmaiņa nav saistīta ar šajā direktīvā 
noteikto mērķi. Ir svarīgi ļaut, lai vienlaikus spēkā ir dalībvalsts noteikumi privāto 
ieguldījumu jomā, un ir svarīgi neuzskatīt ieguldītājus, kam saskaņā ar minētajiem 
noteikumiem ir atļauts tirgoties, par šajā direktīvā noteiktajiem „profesionālajiem 
ieguldītājiem”. Pretējā gadījumā dalībvalstīm ir jāgroza savi tiesību akti.

Grozījums Nr. 278
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) AIFP arī jābūt iespējai pārdot AIF, 
kas atrodas trešās valstīs, profesionāliem 
ieguldītajiem AIFP piederības dalībvalstī 
un citās dalībvalstīs. Uz šādām tiesībām 
būtu jāattiecina paziņošanas procedūras 
un nosacījums, ka ar attiecīgo trešo valsti 
jābūt noslēgtam nolīgumam nodokļu 
jautājumos, kas nodrošina efektīvu 
informācijas apmaiņu ar nodokļu 
iestādēm Kopienas ieguldītāju piederības 

(19) Dalībvalstīm jābūt iespējai atļaut vai 
turpināt ļaut AIFP pārdot AIF, kas atrodas 
trešās valstīs, profesionāliem ieguldītājiem
attiecīgās dalībvalsts teritorijā atbilstīgi 
tās tiesību aktiem.
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valstī. Ņemot vērā to, ka šādiem AIF un 
trešai valstij, kurā tie atrodas, jāatbilst 
papildu prasībām, dažas no kurām 
vispirms jānosaka īstenošanas 
pasākumos, ar direktīvu piešķirtajām 
tiesībām pārdot profesionāliem 
ieguldītājiem AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, būtu jāstājas spēkā trīs gadus pēc 
transponēšanas perioda. Līdz tam laikam 
dalībvalstis var atļaut vai turpināt atļaut 
AIFP pārdot AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, profesionāliem ieguldītājiem 
attiecīgās valsts teritorijā atbilstīgi 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr šajā 
trīs gadu laikposmā AIFP nevar pārdot 
šādus AIF profesionāliem ieguldītājiem 
citās dalībvalstīs, pamatojoties uz 
tiesībām, kas piešķirtas ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu ieguldītāju izvēles brīvību, dalībvalstīm to teritorijā un atbilstīgi to tiesību 
aktiem vajadzētu būt iespējai atļaut izvietot ārpus ES esošus AIF un pārdot tos profesionāliem 
ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) AIFP arī jābūt iespējai pārdot AIF, kas 
atrodas trešās valstīs, profesionāliem 
ieguldītajiem AIFP piederības dalībvalstī 
un citās dalībvalstīs. Uz šādām tiesībām 
būtu jāattiecina paziņošanas procedūras 
un nosacījums, ka ar attiecīgo trešo valsti
jābūt noslēgtam nolīgumam nodokļu 
jautājumos, kas nodrošina efektīvu 
informācijas apmaiņu ar nodokļu 
iestādēm Kopienas ieguldītāju piederības 
valstī. Ņemot vērā to, ka šādiem AIF un 

(19) AIFP arī jābūt iespējai pārdot AIF, kas 
atrodas trešās valstīs, profesionāliem 
ieguldītājiem AIFP piederības dalībvalstī 
un citās dalībvalstīs. Uz šādām tiesībām 
būtu jāattiecina daudzpusēju nolīgumu 
slēgšana par informācijas apmaiņu un 
sadarbību nodokļu jautājumos starp trešo 
valsti un Komisiju, kas darbojas 
dalībvalstu uzdevumā. Ņemot vērā to, ka 
šādiem AIF un trešai valstij, kurā tie 
atrodas, jāatbilst papildu prasībām, dažas 
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trešai valstij, kurā tie atrodas, jāatbilst 
papildu prasībām, dažas no kurām vispirms 
jānosaka īstenošanas pasākumos, ar 
direktīvu piešķirtajām tiesībām pārdot 
profesionāliem ieguldītājiem AIF, kas 
atrodas trešās valstīs, būtu jāstājas spēkā 
trīs gadus pēc transponēšanas perioda. Līdz 
tam laikam dalībvalstis var atļaut vai 
turpināt atļaut AIFP pārdot AIF, kas 
atrodas trešās valstīs, profesionāliem 
ieguldītājiem attiecīgās valsts teritorijā 
atbilstīgi nacionālajiem tiesību aktiem. 
Tomēr šajā trīs gadu laikposmā AIFP nevar 
pārdot šādus AIF profesionāliem 
ieguldītājiem citās dalībvalstīs, 
pamatojoties uz tiesībām, kas piešķirtas ar 
šo direktīvu. 

no kurām vispirms jānosaka īstenošanas 
pasākumos, ar direktīvu piešķirtajām 
tiesībām pārdot profesionāliem 
ieguldītājiem AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, būtu jāstājas spēkā trīs gadus pēc 
transponēšanas perioda. Līdz tam laikam 
dalībvalstis var atļaut vai turpināt atļaut 
AIFP pārdot AIF, kas atrodas trešās valstīs, 
profesionāliem ieguldītājiem attiecīgās 
valsts teritorijā atbilstīgi nacionālajiem 
tiesību aktiem. Tomēr šajā trīs gadu 
laikposmā AIFP nevar pārdot šādus AIF 
profesionāliem ieguldītājiem citās 
dalībvalstīs, pamatojoties uz tiesībām, kas 
piešķirtas ar šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
ļaut AIFP pārdot AIF, kuri reģistrēti trešā 
valstī vai uz kuriem neattiecas šī direktīva,
profesionāliem ieguldītājiem attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā atbilstīgi tās tiesību 
aktiem. Dalībvalstīm vajadzētu būt arī 
iespējai ļaut profesionāliem ieguldītājiem 
veikt ieguldījumus šo dalībvalstu teritorijā 
un iespējai noteikt, ka par trešās valstīs
reģistrētiem AIF atbild paši ieguldītāji.

Or. en

Pamatojums

Valsts noteikumi par privātajiem ieguldījumiem var būt spēkā vienlaicīgi ar pasu 
noteikumiem, ar ko dalībvalstī saskaņā ar tās attiecīgajiem tiesību aktiem ļauj pārdot trešās 
valsts fondus.
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Grozījums Nr. 281
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Pēc pārskatīšanas, kas ilgst piecus 
gadus, Komisijai būtu jāiesniedz 
priekšlikums, ar ko groza šo direktīvu. 
Komisijai būtu jāmēģina rast ekvivalenci 
ar trešām valstīm, nodrošinot, ka 
Savienībā reģistrēti AIFP, uz kuriem 
attiecas paziņošanas procedūras, drīkst 
visā Savienībā pārdot trešās valstīs 
reģistrētu AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības. Turklāt Komisijai būtu 
jānosaka prasības, kas trešā valstī 
reģistrētam AIFP jāpilda, lai Savienībā 
varētu pārdot AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības. Ekvivalences prasībās būtu 
jāiekļauj prasība nodrošināt regulējuma 
un uzraudzības ekvivalenci, savstarpēju 
tirgus pieejamību un vienošanos par 
informācijas apmaiņu starp AIFP 
piederības dalībvalsts un trešās valsts 
kompetentajām iestādēm. 

Or. en

Pamatojums

Iespējamā ekvivalence būtu vēlreiz jāizvērtē pēc pieciem gadiem. Šādi varēs ņemt vērā 
tendences pasaulē un iegūt laiku, lai novērtētu šīs Direktīvas darbību.
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Grozījums Nr. 282
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir lietderīgi ļaut AIFP deleģēt 
administratīvos uzdevumus trešā valstī 
dibinātai vienībai, ja tiek piemēroti visi 
nepieciešamie drošības pasākumi. Tāpat 
depozitārijs var deleģēt savus depozitārija 
uzdevumus attiecībā uz AIF, kas atrodas 
trešā valstī, depozitārijam, kas atrodas 
šajā trešā valstī, ja šīs trešās valsts tiesību 
akti nodrošina tādu ieguldītāju interešu 
aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs 
Kopienā esošajam. Noteiktos apstākļos 
AIFP arī būtu jāspēj iecelt trešā valstī 
dibinātu vērtētāju.

(20) Ir lietderīgi ļaut AIFP deleģēt 
administratīvos uzdevumus trešā valstī 
dibinātai vienībai, ja tiek piemēroti visi 
nepieciešamie drošības pasākumi. 

Or. en

Grozījums Nr. 283
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir lietderīgi ļaut AIFP deleģēt 
administratīvos uzdevumus trešā valstī 
dibinātai vienībai, ja tiek piemēroti visi 
nepieciešamie drošības pasākumi. Tāpat 
depozitārijs var deleģēt savus depozitārija 
uzdevumus attiecībā uz AIF, kas atrodas 
trešā valstī, depozitārijam, kas atrodas 
šajā trešā valstī, ja šīs trešās valsts tiesību 
akti nodrošina tādu ieguldītāju interešu 
aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs 
Kopienā esošajam. Noteiktos apstākļos 
AIFP arī būtu jāspēj iecelt trešā valstī 
dibinātu vērtētāju.

(20) Ir lietderīgi ļaut AIFP deleģēt 
administratīvos uzdevumus trešā valstī 
dibinātai vienībai, ja tiek piemēroti visi 
nepieciešamie drošības pasākumi. Tāpat 
depozitārijs var deleģēt savus depozitārija 
uzdevumus, ja, veicot atlasi, iecelšanu un 
regulāru attiecīgās personas veiktā darba 
kontroli saistībā ar deleģēto pienākumu 
izpildi, to dara ar pienācīgu rūpību, 
prasmi un uzmanīgu attieksmi.
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Or. en

Pamatojums

Ir jāatļauj depozitārijiem deleģēt savas funkcijas apakšdepozitārijiem visās atbilstīgajās 
jurisdikcijās atkarībā no to pamatieguldījumu rakstura, kuri tiek turēti AIF.  Sīkāk izklāstīto 
pamatojumu skatīt saistībā ar 17. panta 4. punkta ierosināto grozījumu (grozījums Nr. 51).

Grozījums Nr. 284
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir lietderīgi ļaut AIFP deleģēt 
administratīvos uzdevumus trešā valstī 
dibinātai vienībai, ja tiek piemēroti visi 
nepieciešamie drošības pasākumi. Tāpat 
depozitārijs var deleģēt savus depozitārija 
uzdevumus attiecībā uz AIF, kas atrodas 
trešā valstī, depozitārijam, kas atrodas šajā 
trešā valstī, ja šīs trešās valsts tiesību akti 
nodrošina tādu ieguldītāju interešu 
aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs 
Kopienā esošajam. Noteiktos apstākļos
AIFP arī būtu jāspēj iecelt trešā valstī 
dibinātu vērtētāju.

(20) Ir lietderīgi ļaut AIFP deleģēt 
administratīvos uzdevumus trešā valstī 
dibinātai vienībai, ja tiek piemēroti visi 
nepieciešamie drošības pasākumi. Tāpat 
depozitārijs var deleģēt savus depozitārija 
uzdevumus attiecībā uz AIF, kas reģistrēts
trešā valstī, depozitārijam, kura reģistrētā 
adrese ir šajā trešā valstī, ja šīs trešās 
valsts tiesību akti atbilst starptautisku 
organizāciju noteiktajiem standartiem, 
tostarp Starptautiskās Vērtspapīru 
komisijas organizācijas (IOSCO) 
standartiem par riska ieguldījumu fondu 
pārraudzību. AIFP arī būtu jāspēj iecelt 
trešā valstī dibinātu novērtētāju.

Or. en

Pamatojums

Ja trešā valsts ievēro IOSCO standartus, tās jurisdikcijā dibināti depozitāriji būtu jākvalificē 
kā depozitāriji saskaņā ar šo direktīvu par AIFP, kuri pārvalda trešās valsts AIF.
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Grozījums Nr. 285
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir lietderīgi ļaut AIFP deleģēt 
administratīvos uzdevumus trešā valstī 
dibinātai vienībai, ja tiek piemēroti visi 
nepieciešamie drošības pasākumi. Tāpat 
depozitārijs var deleģēt savus depozitārija 
uzdevumus attiecībā uz AIF, kas atrodas 
trešā valstī, depozitārijam, kas atrodas šajā 
trešā valstī, ja šīs trešās valsts tiesību akti 
nodrošina tādu ieguldītāju interešu 
aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs 
Kopienā esošajam. Noteiktos apstākļos 
AIFP arī būtu jāspēj iecelt trešā valstī 
dibinātu vērtētāju.

(20) Ir lietderīgi ļaut AIFP deleģēt 
administratīvos uzdevumus trešā valstī 
dibinātai vienībai, ja tiek piemēroti visi 
nepieciešamie drošības pasākumi. Tāpat 
depozitārijs var deleģēt dažus savus 
depozitārija uzdevumus attiecībā uz AIF, 
kas reģistrētstrešā valstī, depozitārijam, 
kura reģistrētā adrese ir šajā trešā valstī, ja 
šīs trešās valsts tiesību akti nodrošina tādu 
ieguldītāju interešu aizsardzības līmeni, kas 
ir līdzvērtīgs Savienībā esošajam. 
Noteiktos apstākļos AIFP arī būtu jāspēj 
iecelt trešā valstī dibinātu vērtētāju.

Or. en

Pamatojums

Ne visas prasības par depozitārija pienākumiem var tikt deleģētas apakšpārvaldītājam 
(„depozitārijam”) trešā valstī, jo depozitārijam vajadzētu saglabāt vispārējus pienākumus 
saistībā ar aktīviem, ja tiek deleģēta glabāšana vai turēšana. Trešā valstī dibinātam 
vērtētājam nav jābūt neatkarīgam. Vajadzētu būt iespējai rast dažādus juridiskus risinājumus.

Grozījums Nr. 286
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir lietderīgi ļaut AIFP deleģēt 
administratīvos uzdevumus trešā valstī 
dibinātai vienībai, ja tiek piemēroti visi 
nepieciešamie drošības pasākumi. Tāpat 
depozitārijs var deleģēt savus depozitārija 
uzdevumus attiecībā uz AIF, kas atrodas
trešā valstī, depozitārijam, kas atrodas šajā 
trešā valstī, ja šīs trešās valsts tiesību akti 

(20) Ir lietderīgi ļaut AIFP deleģēt 
administratīvos uzdevumus trešā valstī 
dibinātai vienībai, ja tiek piemēroti visi 
nepieciešamie drošības pasākumi. Tāpat
depozitārijs var deleģēt dažus savus 
depozitārija uzdevumus attiecībā uz AIF, 
kas reģistrēts trešā valstī, depozitārijam, 
kura reģistrētā adrese ir šajā trešā valstī, ja 
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nodrošina tādu ieguldītāju interešu 
aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs 
Kopienā esošajam. Noteiktos apstākļos 
AIFP arī būtu jāspēj iecelt trešā valstī 
dibinātu vērtētāju.

šīs trešās valsts tiesību akti nodrošina tādu 
ieguldītāju interešu aizsardzības līmeni, kas 
ir līdzvērtīgs Savienībā esošajam. 
Noteiktos apstākļos AIFP arī būtu jāspēj 
iecelt trešā valstī dibinātu vērtētāju.

Or. en

Pamatojums

Tā kā depozitārijam vajadzētu būt vispārējai atbildībai, ne visi pienākumi ir piemēroti, lai tos 
deleģētu apakšpārvaldniekam trešā valstī.

Grozījums Nr. 287
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir lietderīgi ļaut AIFP deleģēt 
administratīvos uzdevumus trešā valstī 
dibinātai vienībai, ja tiek piemēroti visi 
nepieciešamie drošības pasākumi. Tāpat 
depozitārijs var deleģēt savus depozitārija 
uzdevumus attiecībā uz AIF, kas atrodas
trešā valstī, depozitārijam, kas atrodas šajā 
trešā valstī, ja šīs trešās valsts tiesību akti 
nodrošina tādu ieguldītāju interešu 
aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs 
Kopienā esošajam. Noteiktos apstākļos 
AIFP arī būtu jāspēj iecelt trešā valstī 
dibinātu vērtētāju.

(20) Ir lietderīgi ļaut AIFP deleģēt 
administratīvos uzdevumus trešā valstī 
dibinātai vienībai, ja tiek piemēroti visi 
nepieciešamie drošības pasākumi. Tāpat 
depozitārijs var deleģēt dažus savus 
depozitārija uzdevumus attiecībā uz AIF, 
kas reģistrēts trešā valstī, depozitārijam, 
kura reģistrētā adrese ir šajā trešā valstī, ja 
šīs trešās valsts tiesību akti nodrošina tādu 
ieguldītāju interešu aizsardzības līmeni, kas 
ir līdzvērtīgs Savienībā esošajam. 
Noteiktos apstākļos AIFP arī būtu jāspēj 
iecelt trešā valstī dibinātu vērtētāju.

Or. en
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Grozījums Nr. 288
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir lietderīgi ļaut AIFP deleģēt 
administratīvos uzdevumus trešā valstī 
dibinātai vienībai, ja tiek piemēroti visi 
nepieciešamie drošības pasākumi. Tāpat 
depozitārijs var deleģēt savus depozitārija 
uzdevumus attiecībā uz AIF, kas atrodas 
trešā valstī, depozitārijam, kas atrodas šajā 
trešā valstī, ja šīs trešās valsts tiesību akti 
nodrošina tādu ieguldītāju interešu 
aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs 
Kopienā esošajam. Noteiktos apstākļos 
AIFP arī būtu jāspēj iecelt trešā valstī 
dibinātu vērtētāju.

(20) Ir lietderīgi ļaut Savienībā dibinātam 
AIFP deleģēt dažus administratīvos 
uzdevumus trešā valstī dibinātai vienībai, 
ja tiek piemēroti visi nepieciešamie 
drošības pasākumi. Tāpat depozitārijs var 
deleģēt dažus savus depozitārija 
uzdevumus attiecībā uz AIF, kas reģistrēts
trešā valstī, depozitārijam, kura reģistrētā 
adrese ir šajā trešā valstī, ja šīs trešās 
valsts tiesību akti nodrošina tādu 
ieguldītāju interešu aizsardzības līmeni, kas 
ir līdzvērtīgs Savienībā esošajam. Attiecībā 
uz aktīviem, kas atrodas trešā valstī, un 
noteiktos apstākļos AIFP arī būtu jāspēj 
iecelt trešā valstī dibinātu neatkarīgu 
vērtētāju.

Or. en

Pamatojums

Tādu svarīgu jautājumu deleģēšana kā novērtēšana un depozitārija uzdevumi, ko veic 
Kopienā dibināti AIFP, ir jāierobežo, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību. 
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Grozījums Nr. 289
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja trešā valstī ir izveidota līdzvērtīga 
reglamentējošā struktūra un ja Kopienā 
dibinātiem AIFP ir efektīva pieeja šīs 
trešās valsts tirgum, dalībvalstīm 
vajadzētu būt atļauts pēc trīs gadu
laikposma pēc transponēšanas perioda 
beigām piešķirt atļauju AIFP saskaņā ar 
šīs direktīvas noteikumiem, nenosakot 
nepieciešamību pēc tā juridiskās adreses 
Kopienā. Nosakot šo laikposmu, ņemts 
vērā tas, ka šādiem AIF un trešai valstij, 
kurā tie atrodas, jāatbilst papildu 
prasībām, dažas no kurām vispirms 
jānosaka īstenošanas pasākumos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, kas noteikts grozītajā 18. apsvērumā un jaunajos 18.a un 18.b pantos, 
21. apsvērums ir lieks.

Grozījums Nr. 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja trešā valstī ir izveidota līdzvērtīga 
reglamentējošā struktūra un ja Kopienā 
dibinātiem AIFP ir efektīva pieeja šīs 
trešās valsts tirgum, dalībvalstīm 
vajadzētu būt atļauts pēc trīs gadu 
laikposma pēc transponēšanas perioda 

svītrots
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beigām piešķirt atļauju AIFP saskaņā ar 
šīs direktīvas noteikumiem, nenosakot 
nepieciešamību pēc tā juridiskās adreses 
Kopienā. Nosakot šo laikposmu, ņemts 
vērā tas, ka šādiem AIF un trešai valstij, 
kurā tie atrodas, jāatbilst papildu 
prasībām, dažas no kurām vispirms 
jānosaka īstenošanas pasākumos.

Or. en

Pamatojums

Konsekvences labad saistībā ar citām izmaiņām attiecībā uz līdzvērtību un trešām valstīm.

Grozījums Nr. 291
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja trešā valstī ir izveidota līdzvērtīga 
reglamentējošā struktūra un ja Kopienā 
dibinātiem AIFP ir efektīva pieeja šīs 
trešās valsts tirgum, dalībvalstīm 
vajadzētu būt atļauts pēc trīs gadu 
laikposma pēc transponēšanas perioda 
beigām piešķirt atļauju AIFP saskaņā ar 
šīs direktīvas noteikumiem, nenosakot 
nepieciešamību pēc tā juridiskās adreses 
Kopienā. Nosakot šo laikposmu, ņemts 
vērā tas, ka šādiem AIF un trešai valstij, 
kurā tie atrodas, jāatbilst papildu 
prasībām, dažas no kurām vispirms 
jānosaka īstenošanas pasākumos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Triju gadu perioda atcelšana, kurā tiek ierobežota atļaujas piešķiršana trešo valstu AIFP, lai 
pārdotu savus fondus ES, tādējādi novēršot protekcionisma pasākumus, kuri ietverti sākotnējā 
tekstā.
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Grozījums Nr. 292
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir jāprecizē par šīs direktīvas 
īstenošanu atbildīgo kompetento iestāžu 
pilnvaras un pienākumi, tāpat jānostiprina 
mehānismi, kas ir nepieciešami, lai 
nodrošinātu nepieciešamo pārrobežu 
sadarbības līmeni uzraudzības jomā.

(22) Ir jāprecizē par šīs direktīvas 
īstenošanu atbildīgo kompetento iestāžu 
pilnvaras un pienākumi, tāpat jānostiprina 
mehānismi, kas ir nepieciešami, lai 
nodrošinātu nepieciešamo pārrobežu 
sadarbības līmeni uzraudzības jomā. 
Eiropas Sistēmiskā riska padome (ESRP) 
un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde 
(EVTI) būs pārrobežu uzraudzības 
kompetentās iestādes.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā par AIFP vajadzētu ņemt vērā jauno Eiropas līmeņa uzraudzības struktūru.

Grozījums Nr. 293
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) AIFP darbības dažos finanšu tirgos ir 
diezgan nozīmīgas, it sevišķi gadījumos, 
kad to pārvaldītajiem AIF nav materiālas 
ieinteresētības attiecībā uz produktiem vai 
instrumentiem, no kā šie tirgi ir atvasināti, 
un tādējādi šīs darbības noteiktos apstākļos 
var traucēt šo tirgu efektīvu darbību. 
Piemēram, tās var padarīt šos tirgus pārāk 
nestabilus vai ietekmēt pareizu cenu 
noteikšanu tajos tirgotajiem instrumentiem. 
Tāpēc tiek uzskatīts par vajadzīgu 
nodrošināt, ka kompetentajām iestādēm ir 

(23) AIF darbības dažos finanšu tirgos ir 
diezgan nozīmīgas, it sevišķi gadījumos, 
kad šādiem AIF nav materiālas 
ieinteresētības attiecībā uz produktiem vai 
instrumentiem, no kā šie tirgi ir atvasināti, 
un tādējādi šīs darbības noteiktos apstākļos 
var traucēt šo tirgu efektīvu darbību. 
Piemēram, tās var padarīt šos tirgus pārāk 
nestabilus vai ietekmēt pareizu cenu 
noteikšanu tajos tirgotajiem instrumentiem. 
Tāpēc tiek uzskatīts par vajadzīgu 
nodrošināt, ka kompetentajām iestādēm ir 
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pilnvaras, kas nepieciešamas, lai 
uzraudzītu AIFP darbību šādos tirgos un 
iejauktos, ja izveidojas apstākļi, kad būtu 
vajadzīgs aizsargāt šo tirgu pareizu 
darbību.

pilnvaras, kas nepieciešamas, lai 
uzraudzītu AIFP darbību šādos tirgos un 
iejauktos, ja izveidojas apstākļi, kad būtu 
vajadzīgs aizsargāt šo tirgu pareizu 
darbību. AIF iesaistīšanās preču tirgos ir 
jāierobežo. Jo īpaši ir nepieciešams 
aizliegt AIF darboties lauksaimniecības 
preču tirgos Savienībā. Komisijai būtu 
jānodrošina, ka prasības tiem AIF, kuri 
iegulda preču tirgos, tiktu piemērotas 
visiem Savienības vai trešo valstu 
fondiem, kas veic šādus ieguldījumus bez 
materiālās ieinteresētības attiecībā uz 
produktiem vai instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

Preču tirgi būtu jāaizsargā no spekulatīviem fondiem.

Grozījums Nr. 294
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Dalībvalstīm būtu jāizstrādā 
noteikumi par sankcijām, kas 
piemērojamas šīs direktīvas noteikumu 
neievērošanas gadījumā, un jānodrošina to 
īstenošana. Sankcijām vajadzētu būt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām.

(24) Dalībvalstīm būtu jāizstrādā 
noteikumi, izmantojot Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes izveidotās 
pamatnostādnes, par sankcijām, kas 
piemērojamas šīs direktīvas noteikumu 
neievērošanas gadījumā, un jānodrošina to 
īstenošana. Sankcijām vajadzētu būt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām.

Or. en

Pamatojums

Sankcijām jābūt konsekventām visas Kopienas teritorijā un tāpēc tām vajadzētu būt 
izstrādātām atbilstīgi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes ieteiktajām pamatnostādnēm.
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Grozījums Nr. 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Ar šo direktīvu vajadzētu noteikt, ka 
katram AIF, kuru pārvalda atbilstoši šīs 
direktīvas darbības jomai, ir viens AIFP, 
kurš ir atbildīgs par atbilstības 
nodrošināšanu šīs direktīvas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Ar šo direktīvu vajadzētu noteikt, ka katram AIF ir tikai viens AIFP.

Grozījums Nr. 296
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tas ir atbilstīgi saskaņā ar jaunajām „komitoloģijas” procedūrām.
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Grozījums Nr. 297
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) It sevišķi Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt pasākumus, kas nepieciešami šīs 
direktīvas īstenošanai. Šai ziņā Komisijai 
būtu jāspēj pieņemt īstenošanas pasākumus
tādu procedūru noteikšanai, saskaņā ar 
kurām AIFP, kas pārvalda tādu AIF 
portfeļus, kuru pārvaldībai pakļautie 
aktīvi nepārsniedz šajā direktīvā minēto 
robežvērtību, var izmantot savas tiesības 
tikt uzskatītiem par AIFP, uz kuriem 
attiecināma šī direktīva. Šie pasākumi ir 
arī paredzēti, lai noteiktu kompetentajām 
iestādēm izmantojamos kritērijus ar mērķi 
novērtēt, vai AIFP izpilda savas saistības 
attiecībā uz to uzņēmējdarbības veikšanu, 
AIFP konstatējamo interešu konflikta 
veidu, kā arī vajadzīgajiem pasākumiem, 
kas sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu riska pārvaldības prasības, 
kas AIFP jāizmanto atkarībā no riskiem, 
ko tas rada pārvaldīto AIF vārdā, kā arī 
jebkādus pasākumus, kas nepieciešami, 
lai AIFP varētu pārvaldīt īpašus riskus 
saistībā ar īstermiņa pārdošanas 
darījumiem, ieskaitot jebkādus attiecīgus 
ierobežojumus, kas var būt vajadzīgi, lai 
aizsargātu AIF pret pakļaušanu 
nesamērīgam riskam. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu šīs direktīvas likviditātes 
pārvaldības prasības un it sevišķi AIF 
obligātās likviditātes prasības. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu prasības, kas 
jāievēro pārvēršanas vērtspapīros 
instrumentu iniciatoriem, lai AIFP būtu 
atļauts veikt ieguldījumus šādos 
instrumentos, kas emitēti pēc 2011. gada 
1. janvāra. Tie ir arī paredzēti, lai noteiktu 

(27) It sevišķi Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt deleģētus aktus, kas nepieciešami 
šīs direktīvas īstenošanai saskaņā ar 
Līguma 290. pantu un kas paredzēti, lai 
noteiktu kompetentajām iestādēm 
izmantojamos kritērijus ar mērķi novērtēt, 
vai AIFP izpilda savas saistības attiecībā 
uz to uzņēmējdarbības veikšanu, AIFP 
konstatējamo interešu konflikta veidu, kā 
arī vajadzīgajiem pasākumiem, kas 
sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Tos vajadzētu 
arī paredzēt, lai noteiktu prasības, kas 
jāievēro pārvēršanas vērtspapīros 
instrumentu iniciatoriem, lai AIFP būtu 
atļauts veikt ieguldījumus šādos 
instrumentos, kas emitēti pēc 2011. gada 
1. janvāra. Tāpat tos vajadzētu paredzēt, lai 
noteiktu prasības, kas AIFP jāievēro, veicot 
ieguldījumus šādos pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentos. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu kritērijus, saskaņā ar 
kuriem novērtēšanas procesu var uzskatīt 
par neatkarīgu šīs direktīvas izpratnē. Tie 
būtu arī jāparedz, lai noteiktu nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem pārmērīgas deleģēšanas
gadījumā pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt 
par AIF pārvaldnieku. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu tāda gada pārskata 
saturu un formātu, kas AIFP ir jādara 
pieejams par katru to pārvaldīto AIF, un lai 
noteiktu AIFP informācijas paziņošanas 
pienākumus attiecībā uz ieguldītājiem un 
paziņojumu sniegšanas prasības attiecībā 
uz kompetentajām iestādēm, kā arī to 
biežumu. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu kārtību, saturu un biežumu 
informācijas apmaiņai par AIFP starp AIFP 
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prasības, kas AIFP jāievēro, veicot 
ieguldījumus šādos pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentos. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu kritērijus, saskaņā ar kuriem 
vērtētāju var uzskatīt par neatkarīgu šīs 
direktīvas izpratnē. Tie ir paredzēti, lai 
precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
būtu jāpastiprina AIFP funkciju 
deleģēšana, un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem pārmērīgas deleģēšanas gadījumā 
pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt par AIF 
pārvaldnieku. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
tāda gada pārskata saturu un formātu, kas 
AIFP ir jādara pieejams par katru to 
pārvaldīto AIF, un lai noteiktu AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus 
attiecībā uz ieguldītājiem un paziņojumu 
sniegšanas prasības attiecībā uz 
kompetentajām iestādēm, kā arī to 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
AIFP piemērojamās informācijas 
paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un paziņojumu 
sniegšanas kompetentajām iestādēm un 
informācijas paziņošanas ieguldītājiem 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot 
AIF pārvaldībai. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu detalizētu saturu un veidu, kādā 
AIFP, kas iegūst kontrolējošu ietekmi 
emitentos un biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos, izpilda savas informācijas 
atklāšanas saistības attiecībā uz 
emitentiem un biržu sarakstos 
neiekļautiem uzņēmumiem, un to 
attiecīgajiem akcionāriem un darba 
ņēmēju pārstāvjiem, ieskaitot to pārvaldīto 
AIF gada pārskatos iekļaujamo 
informāciju. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
tādu ierobežojumu vai nosacījumu veidus, 
kurus var noteikt AIF pārdošanai 
profesionāliem ieguldītājiem AIFP 
piederības dalībvalstī. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu vispārīgus kritērijus trešo valstu 
vērtēšanas standartu ekvivalences 
novērtēšanai, ja vērtētājs ir dibināts trešā 
valstī, tāpat arī lai novērtētu trešo valstu 

piederības dalībvalsts kompetentajām
iestādēm un citām kompetentajām 
iestādēm, ja AIFP individuāli vai kopā ar 
citiem AIFP var ietekmēt sistēmiski 
svarīgu finanšu iestāžu stabilitāti un 
finanšu tirgu pareizu darbību. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu uz vietas veiktu 
pārbaužu un izmeklēšanas kārtību.
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uz depozitārijiem attiecināmo tiesību aktu 
ekvivalenci un lai novērtētu konsultatīvas 
uzraudzības un pastāvīgas uzraudzības 
ekvivalenci nolūkā piešķirt atļauju trešās 
valstīs dibinātiem AIFP. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu vispārīgus kritērijus ar mērķi 
novērtēt, vai trešās valstis piešķir 
Kopienas AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no trešām valstīm. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu kārtību, saturu un 
biežumu informācijas apmaiņai par AIFP 
starp AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm un citām 
kompetentajām iestādēm, ja AIFP 
individuāli vai kopā ar citiem AIFP var 
ietekmēt sistēmiski svarīgu finanšu iestāžu 
stabilitāti un finanšu tirgu pareizu darbību. 
Tie ir paredzēti, lai noteiktu uz vietas 
veiktu pārbaužu un izmeklēšanas kārtību.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana izmaiņām ierosinātajā normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 298
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) It sevišķi Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt pasākumus, kas nepieciešami šīs 
direktīvas īstenošanai. Šai ziņā Komisijai 
būtu jāspēj pieņemt īstenošanas 
pasākumus tādu procedūru noteikšanai, 
saskaņā ar kurām AIFP, kas pārvalda 
tādu AIF portfeļus, kuru pārvaldībai 
pakļautie aktīvi nepārsniedz šajā direktīvā 
minēto robežvērtību, var izmantot savas 
tiesības tikt uzskatītiem par AIFP, uz 
kuriem attiecināma šī direktīva. Šie 
pasākumi ir arī paredzēti, lai noteiktu 

(27) It sevišķi Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt deleģētus aktus, kas nepieciešami 
šīs direktīvas īstenošanai saskaņā ar 
Līguma 290. pantu un kas paredzēti, lai 
noteiktu kompetentajām iestādēm 
izmantojamos kritērijus ar mērķi novērtēt, 
vai AIFP izpilda savas saistības attiecībā 
uz to uzņēmējdarbības veikšanu, AIFP 
konstatējamo interešu konflikta veidu, kā 
arī vajadzīgajiem pasākumiem, kas 
sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
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kompetentajām iestādēm izmantojamos 
kritērijus ar mērķi novērtēt, vai AIFP 
izpilda savas saistības attiecībā uz to 
uzņēmējdarbības veikšanu, AIFP 
konstatējamo interešu konflikta veidu, kā 
arī vajadzīgajiem pasākumiem, kas 
sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu riska pārvaldības prasības, kas 
AIFP jāizmanto atkarībā no riskiem, ko tas 
rada pārvaldīto AIF vārdā, kā arī jebkādus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai AIFP 
varētu pārvaldīt īpašus riskus saistībā ar 
īstermiņa pārdošanas darījumiem, 
ieskaitot jebkādus attiecīgus 
ierobežojumus, kas var būt vajadzīgi, lai 
aizsargātu AIF pret pakļaušanu 
nesamērīgam riskam. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu šīs direktīvas likviditātes 
pārvaldības prasības un it sevišķi AIF 
obligātās likviditātes prasības. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu prasības, kas 
jāievēro pārvēršanas vērtspapīros 
instrumentu iniciatoriem, lai AIFP būtu 
atļauts veikt ieguldījumus šādos 
instrumentos, kas emitēti pēc 2011. gada 
1. janvāra. Tie ir arī paredzēti, lai noteiktu 
prasības, kas AIFP jāievēro, veicot 
ieguldījumus šādos pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentos. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu kritērijus, saskaņā ar kuriem 
vērtētāju var uzskatīt par neatkarīgu šīs 
direktīvas izpratnē. Tie ir paredzēti, lai 
precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
būtu jāpastiprina AIFP funkciju 
deleģēšana, un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem pārmērīgas deleģēšanas gadījumā 
pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt par AIF 
pārvaldnieku. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
tāda gada pārskata saturu un formātu, kas 
AIFP ir jādara pieejams par katru to 
pārvaldīto AIF, un lai noteiktu AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus 
attiecībā uz ieguldītājiem un paziņojumu 
sniegšanas prasības attiecībā uz 
kompetentajām iestādēm, kā arī to 

lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu riska pārvaldības 
prasības, kas AIFP jāizmanto kā to risku 
funkcija, ko tas rada pārvaldīto AIF vārdā. 
Tie būtu arī jāparedz, lai noteiktu 
likviditātes pārvaldības sistēmas un 
procedūras, ar kurām AIFP ir 
jānodarbojas. Tos vajadzētu arī paredzēt, 
lai noteiktu prasības, kas jāievēro 
pārvēršanas vērtspapīros instrumentu 
iniciatoriem, lai AIFP būtu atļauts veikt 
ieguldījumus šādos instrumentos, kas 
emitēti pēc 2011. gada 1. janvāra. Tāpat 
tos vajadzētu paredzēt, lai noteiktu 
prasības, kas AIFP jāievēro, veicot 
ieguldījumus šādos pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentos. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu precīzas 
novērtēšanas procedūras attiecībā uz AIF 
aktīviem un daļām vai ieguldījumu 
apliecībām. Tie būtu arī jāparedz, lai 
attiecībā uz depozitārijiem noteiktu 
kārtību, kādā tiek nošķirti maksājumi 
dažādos kontos, glabāšanas un turēšanas 
konceptus, tostarp finanšu instrumentu 
nošķiršanas kārtību un ar tiem saistītās 
īpašumtiesības dažādos kontos, kā arī lai 
noteiktu, kad finanšu instrumenti vai ar 
tiem saistītās īpašumtiesības var tikt 
saglabātas vai uzturētas, un uz tiem 
attiecas parastā pārdošana, un kad ir 
finanšu instrumentu vai to īpašumtiesību 
zaudējumi, kādi ir depozitāriju 
pārraudzības pienākumi, deleģēšanas 
nosacījumi, tostarp depozitārijiem 
noteiktie uzticamības pārbaudes 
pienākumi, un nepieciešamība noslēgt 
sadarbības nolīgumus ar citām 
jurisdikcijām, kā arī depozitāriju 
apstiprināšanas nosacījumi, tostarp 
novērtēšana, vai depozitārijs spēj sniegt 
pietiekamas finansiālas un profesionālas 
garantijas, lai varētu efektīvi izpildīt 
atbilstīgās depozitārija funkcijas un šīm 
funkcijām atbilstošās saistības. Tie būtu 
arī jāparedz, lai precizētu nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem būtu jāapstiprina AIFP 
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biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
AIFP piemērojamās informācijas 
paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un paziņojumu 
sniegšanas kompetentajām iestādēm un 
informācijas paziņošanas ieguldītājiem 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot 
AIF pārvaldībai. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu detalizētu saturu un veidu, kādā 
AIFP, kas iegūst kontrolējošu ietekmi 
emitentos un biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos, izpilda savas informācijas 
atklāšanas saistības attiecībā uz 
emitentiem un biržu sarakstos 
neiekļautiem uzņēmumiem, un to 
attiecīgajiem akcionāriem un darba 
ņēmēju pārstāvjiem, ieskaitot to pārvaldīto 
AIF gada pārskatos iekļaujamo 
informāciju. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
tādu ierobežojumu vai nosacījumu veidus, 
kurus var noteikt AIF pārdošanai 
profesionāliem ieguldītājiem AIFP 
piederības dalībvalstī. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu vispārīgus kritērijus trešo valstu 
vērtēšanas standartu ekvivalences 
novērtēšanai, ja vērtētājs ir dibināts trešā 
valstī, tāpat arī lai novērtētu trešo valstu 
uz depozitārijiem attiecināmo tiesību aktu 
ekvivalenci un lai novērtētu konsultatīvas 
uzraudzības un pastāvīgas uzraudzības 
ekvivalenci nolūkā piešķirt atļauju trešās 
valstīs dibinātiem AIFP. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu vispārīgus kritērijus ar mērķi 
novērtēt, vai trešās valstis piešķir 
Kopienas AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no trešām valstīm. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu kārtību, saturu un 
biežumu informācijas apmaiņai par AIFP 
starp AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm un citām 
kompetentajām iestādēm, ja AIFP 
individuāli vai kopā ar citiem AIFP var 
ietekmēt sistēmiski svarīgu finanšu iestāžu 
stabilitāti un finanšu tirgu pareizu darbību. 
Tie ir paredzēti, lai noteiktu uz vietas 

funkciju deleģēšana, un nosacījumus,
saskaņā ar kuriem pārmērīgas deleģēšanas 
gadījumā pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt 
par AIF pārvaldnieku. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu tāda gada pārskata 
saturu un formātu, kas AIFP ir jādara 
pieejams par katru to pārvaldīto AIF, un lai 
noteiktu AIFP informācijas paziņošanas 
pienākumus attiecībā uz ieguldītājiem un 
paziņojumu sniegšanas prasības attiecībā 
uz kompetentajām iestādēm, kā arī to 
biežumu. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu AIFP piemērojamās informācijas 
paziņošanas prasības jo īpaši attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un paziņojumu 
sniegšanas kompetentajām iestādēm un 
informācijas paziņošanas ieguldītājiem 
biežumu. Tie būtu arī jāparedz, lai 
precizētu, kad piesaistītie līdzekļi tiek 
izmantoti sistemātiski. Tie būtu arī 
jāparedz, lai precizētu principus, kuri 
kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto, 
izskatot piesaistīto līdzekļu apjoma 
ierobežojumu izpildi. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu kārtību, saturu un 
biežumu informācijas apmaiņai par AIFP 
starp AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm un citām 
kompetentajām iestādēm, ja AIFP 
individuāli vai kopā ar citiem AIFP var 
ietekmēt sistēmiski svarīgu finanšu iestāžu 
stabilitāti un finanšu tirgu pareizu darbību. 
Tie būtu arī jāparedz, lai noteiktu uz vietas 
veiktu pārbaužu un izmeklēšanas kārtību.
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veiktu pārbaužu un izmeklēšanas kārtību.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamās izmaiņas, lai saskaņotu priekšlikumu projektus. Termins „[U]zraudzība” 
17. pantā grozīts ar terminu „pārraudzība”, lai precizētu atšķirību no „uzraudzības” 
prasībām PVKIU, un tāpēc to nevajadzētu piemērot.

Grozījums Nr. 299
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) It sevišķi Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt pasākumus, kas nepieciešami šīs 
direktīvas īstenošanai. Šai ziņā Komisijai 
būtu jāspēj pieņemt īstenošanas 
pasākumus tādu procedūru noteikšanai, 
saskaņā ar kurām AIFP, kas pārvalda 
tādu AIF portfeļus, kuru pārvaldībai 
pakļautie aktīvi nepārsniedz šajā direktīvā 
minēto robežvērtību, var izmantot savas 
tiesības tikt uzskatītiem par AIFP, uz 
kuriem attiecināma šī direktīva. Šie 
pasākumi ir arī paredzēti, lai noteiktu 
kompetentajām iestādēm izmantojamos 
kritērijus ar mērķi novērtēt, vai AIFP 
izpilda savas saistības attiecībā uz to 
uzņēmējdarbības veikšanu, AIFP 
konstatējamo interešu konflikta veidu, kā 
arī vajadzīgajiem pasākumiem, kas 
sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu riska pārvaldības prasības, kas 
AIFP jāizmanto atkarībā no riskiem, ko tas 
rada pārvaldīto AIF vārdā, kā arī jebkādus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai AIFP 
varētu pārvaldīt īpašus riskus saistībā ar 
īstermiņa pārdošanas darījumiem, 

(27) It sevišķi Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt deleģētus aktus, kas nepieciešami 
šīs direktīvas īstenošanai saskaņā ar 
Līguma 290. pantu un kas paredzēti, lai 
noteiktu kompetentajām iestādēm 
izmantojamos kritērijus ar mērķi novērtēt, 
vai AIFP izpilda savas saistības attiecībā 
uz to uzņēmējdarbības veikšanu, AIFP 
konstatējamo interešu konflikta veidu, kā 
arī vajadzīgajiem pasākumiem, kas 
sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu, kad riska 
pārvaldību nav nepieciešams atdalīt, kā 
arī riska pārvaldības prasības, kas AIFP 
jāizmanto kā to risku funkcija, ko tas rada 
pārvaldīto AIF vārdā.  Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu šīs direktīvas 
likviditātes pārvaldības prasības un it 
sevišķi AIF obligātās likviditātes prasības. 
Tie būtu arī jāparedz, lai noteiktu 
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu šīs direktīvas 
izpratnē. Tie būtu arī jāparedz, lai 
precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
būtu jāapstiprina AIFP funkciju 
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ieskaitot jebkādus attiecīgus 
ierobežojumus, kas var būt vajadzīgi, lai 
aizsargātu AIF pret pakļaušanu 
nesamērīgam riskam. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu šīs direktīvas likviditātes 
pārvaldības prasības un it sevišķi AIF 
obligātās likviditātes prasības. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu prasības, kas 
jāievēro pārvēršanas vērtspapīros 
instrumentu iniciatoriem, lai AIFP būtu 
atļauts veikt ieguldījumus šādos 
instrumentos, kas emitēti pēc 2011. gada 
1. janvāra. Tie ir arī paredzēti, lai 
noteiktu prasības, kas AIFP jāievēro, 
veicot ieguldījumus šādos pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentos. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu kritērijus, saskaņā ar 
kuriem vērtētāju var uzskatīt par neatkarīgu 
šīs direktīvas izpratnē. Tie ir paredzēti, lai 
precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
būtu jāpastiprina AIFP funkciju 
deleģēšana, un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem pārmērīgas deleģēšanas gadījumā 
pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt par AIF 
pārvaldnieku. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
tāda gada pārskata saturu un formātu, kas 
AIFP ir jādara pieejams par katru to 
pārvaldīto AIF, un lai noteiktu AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus 
attiecībā uz ieguldītājiem un paziņojumu 
sniegšanas prasības attiecībā uz 
kompetentajām iestādēm, kā arī to 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
AIFP piemērojamās informācijas 
paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un paziņojumu 
sniegšanas kompetentajām iestādēm un 
informācijas paziņošanas ieguldītājiem 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot 
AIF pārvaldībai.  Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu detalizētu saturu un veidu, kādā 
AIFP, kas iegūst kontrolējošu ietekmi 
emitentos un biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos, izpilda savas informācijas 
atklāšanas saistības attiecībā uz emitentiem 
un biržu sarakstos neiekļautiem 

deleģēšana, un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem pārmērīgas deleģēšanas gadījumā 
pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt par AIF 
pārvaldnieku. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu tāda gada pārskata saturu un 
formātu, kas AIFP ir jādara pieejams par 
katru to pārvaldīto AIF, un lai noteiktu 
AIFP informācijas paziņošanas 
pienākumus attiecībā uz ieguldītājiem un 
paziņojumu sniegšanas prasības attiecībā 
uz kompetentajām iestādēm, kā arī to 
biežumu. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu AIFP piemērojamās informācijas 
paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un paziņojumu 
sniegšanas kompetentajām iestādēm un 
informācijas paziņošanas ieguldītājiem 
biežumu. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu detalizētu saturu un veidu, kādā 
AIFP, kas iegūst kontrolējošu ietekmi 
emitentos un biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos, izpilda savas informācijas 
atklāšanas saistības attiecībā uz emitentiem 
un biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem, un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem, 
ieskaitot to pārvaldīto AIF gada pārskatos 
iekļaujamo informāciju. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu kārtību, saturu un 
biežumu informācijas apmaiņai par AIFP 
starp AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm un citām 
kompetentajām iestādēm, ja AIFP 
individuāli vai kopā ar citiem AIFP var 
ietekmēt sistēmiski svarīgu finanšu iestāžu 
stabilitāti un finanšu tirgu pareizu darbību. 
Tie būtu arī jāparedz, lai noteiktu uz vietas 
veiktu pārbaužu un izmeklēšanas kārtību.
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uzņēmumiem, un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem, 
ieskaitot to pārvaldīto AIF gada pārskatos 
iekļaujamo informāciju. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu tādu ierobežojumu vai 
nosacījumu veidus, kurus var noteikt AIF 
pārdošanai profesionāliem ieguldītājiem 
AIFP piederības dalībvalstī. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu vispārīgus kritērijus 
trešo valstu vērtēšanas standartu 
ekvivalences novērtēšanai, ja vērtētājs ir 
dibināts trešā valstī, tāpat arī lai novērtētu 
trešo valstu uz depozitārijiem attiecināmo 
tiesību aktu ekvivalenci un lai novērtētu 
konsultatīvas uzraudzības un pastāvīgas 
uzraudzības ekvivalenci nolūkā piešķirt 
atļauju trešās valstīs dibinātiem AIFP. Tie 
ir paredzēti, lai noteiktu vispārīgus 
kritērijus ar mērķi novērtēt, vai trešās 
valstis piešķir Kopienas AIFP efektīvu 
piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai 
piekļuvei, ko Kopiena piešķir AIFP no 
trešām valstīm. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu kārtību, saturu un biežumu 
informācijas apmaiņai par AIFP starp AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un citām kompetentajām 
iestādēm, ja AIFP individuāli vai kopā ar 
citiem AIFP var ietekmēt sistēmiski 
svarīgu finanšu iestāžu stabilitāti un 
finanšu tirgu pareizu darbību. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu uz vietas veiktu 
pārbaužu un izmeklēšanas kārtību.

Or. en

Pamatojums

Šie grozījumi izriet no iepriekšējiem grozījumiem.
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Grozījums Nr. 300
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) It sevišķi Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt pasākumus, kas nepieciešami šīs 
direktīvas īstenošanai. Šai ziņā Komisijai 
būtu jāspēj pieņemt īstenošanas 
pasākumus tādu procedūru noteikšanai, 
saskaņā ar kurām AIFP, kas pārvalda 
tādu AIF portfeļus, kuru pārvaldībai 
pakļautie aktīvi nepārsniedz šajā direktīvā 
minēto robežvērtību, var izmantot savas 
tiesības tikt uzskatītiem par AIFP, uz 
kuriem attiecināma šī direktīva. Šie 
pasākumi ir arī paredzēti, lai noteiktu 
kompetentajām iestādēm izmantojamos 
kritērijus ar mērķi novērtēt, vai AIFP 
izpilda savas saistības attiecībā uz to 
uzņēmējdarbības veikšanu, AIFP 
konstatējamo interešu konflikta veidu, kā 
arī vajadzīgajiem pasākumiem, kas 
sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu riska pārvaldības prasības, kas 
AIFP jāizmanto atkarībā no riskiem, ko tas 
rada pārvaldīto AIF vārdā, kā arī jebkādus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai AIFP 
varētu pārvaldīt īpašus riskus saistībā ar 
īstermiņa pārdošanas darījumiem, ieskaitot 
jebkādus attiecīgus ierobežojumus, kas var 
būt vajadzīgi, lai aizsargātu AIF pret 
pakļaušanu nesamērīgam riskam. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu šīs direktīvas 
likviditātes pārvaldības prasības un it 
sevišķi AIF obligātās likviditātes prasības. 
Tie ir paredzēti, lai noteiktu prasības, kas 
jāievēro pārvēršanas vērtspapīros 
instrumentu iniciatoriem, lai AIFP būtu 
atļauts veikt ieguldījumus šādos 
instrumentos, kas emitēti pēc 2011. gada 
1. janvāra. Tie ir arī paredzēti, lai noteiktu 

(27) It sevišķi Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt deleģētus aktus, kas nepieciešami 
šīs direktīvas īstenošanai saskaņā ar 
Līguma 290. pantu un kas paredzēti, lai 
noteiktu kompetentajām iestādēm 
izmantojamos kritērijus ar mērķi novērtēt, 
vai AIFP izpilda savas saistības attiecībā 
uz to uzņēmējdarbības veikšanu, AIFP 
konstatējamo interešu konflikta veidu, kā 
arī vajadzīgajiem pasākumiem, kas 
sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu riska pārvaldības 
prasības, kas AIFP jāizmanto atkarībā no 
riskiem, ko tas rada pārvaldīto AIF vārdā, 
kā arī jebkādus pasākumus, kas 
nepieciešami, lai AIFP varētu pārvaldīt 
īpašus riskus saistībā ar īsās pārdošanas 
darījumiem, ieskaitot jebkādus attiecīgus 
ierobežojumus, kas var būt vajadzīgi, lai 
aizsargātu AIF pret pakļaušanu 
nesamērīgam riskam. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu šīs direktīvas 
likviditātes pārvaldības prasības un it 
sevišķi AIF obligātās likviditātes prasības. 
Tos vajadzētu arī paredzēt, lai noteiktu 
prasības, kas jāievēro pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentu iniciatoriem, lai 
AIF būtu atļauts veikt ieguldījumus šādos 
instrumentos, kas emitēti pēc 2011. gada 
1. janvāra. Tāpat tos vajadzētu paredzēt, lai 
noteiktu prasības, kas AIF jāievēro, veicot 
ieguldījumus šādos pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentos. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu kritērijus, saskaņā ar 
kuriem vērtētāju var uzskatīt par neatkarīgu 
šīs direktīvas izpratnē. Tie būtu arī 
jāparedz, lai precizētu nosacījumus, 
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prasības, kas AIFP jāievēro, veicot 
ieguldījumus šādos pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentos. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu kritērijus, saskaņā ar kuriem 
vērtētāju var uzskatīt par neatkarīgu šīs 
direktīvas izpratnē. Tie ir paredzēti, lai 
precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
būtu jāpastiprina AIFP funkciju 
deleģēšana, un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem pārmērīgas deleģēšanas gadījumā 
pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt par AIF 
pārvaldnieku. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
tāda gada pārskata saturu un formātu, kas 
AIFP ir jādara pieejams par katru to 
pārvaldīto AIF, un lai noteiktu AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus 
attiecībā uz ieguldītājiem un paziņojumu 
sniegšanas prasības attiecībā uz 
kompetentajām iestādēm, kā arī to 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
AIFP piemērojamās informācijas 
paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un paziņojumu 
sniegšanas kompetentajām iestādēm un 
informācijas paziņošanas ieguldītājiem 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot 
AIF pārvaldībai. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu detalizētu saturu un veidu, kādā 
AIFP, kas iegūst kontrolējošu ietekmi 
emitentos un biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos, izpilda savas informācijas 
atklāšanas saistības attiecībā uz emitentiem 
un biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem, un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem, 
ieskaitot to pārvaldīto AIF gada pārskatos 
iekļaujamo informāciju. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu tādu ierobežojumu vai 
nosacījumu veidus, kurus var noteikt AIF 
pārdošanai profesionāliem ieguldītājiem 
AIFP piederības dalībvalstī. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu vispārīgus kritērijus 
trešo valstu vērtēšanas standartu 
ekvivalences novērtēšanai, ja vērtētājs ir 
dibināts trešā valstī, tāpat arī lai novērtētu 
trešo valstu uz depozitārijiem attiecināmo 

saskaņā ar kuriem būtu jāapstiprina AIFP 
funkciju deleģēšana, un nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem pārmērīgas deleģēšanas 
gadījumā pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt 
par AIF pārvaldnieku. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu tāda gada pārskata 
saturu un formātu, kas AIF ir jādara 
pieejams, un lai noteiktu AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus 
attiecībā uz ieguldītājiem un paziņojumu 
sniegšanas prasības attiecībā uz 
kompetentajām iestādēm, kā arī to 
biežumu. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu AIF piemērojamās informācijas 
paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un paziņojumu 
sniegšanas kompetentajām iestādēm un 
informācijas paziņošanas ieguldītājiem 
biežumu. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu ierobežojumus attiecībā uz 
piesaistīto līdzekļu apjomu, ko AIF var 
izmantot. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu detalizētu saturu un veidu, kādā 
AIF, kas iegūst kontrolējošu ietekmi 
emitentos un biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos, izpilda savas informācijas 
atklāšanas saistības attiecībā uz emitentiem 
un biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem, un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem, 
ieskaitot to pārvaldīto AIF gada pārskatos 
iekļaujamo informāciju. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu tādu ierobežojumu 
vai nosacījumu veidus, kurus var noteikt 
AIF pārdošanai profesionāliem 
ieguldītājiem AIFP piederības dalībvalstī. 
Tie būtu arī jāparedz, lai noteiktu 
vispārīgus kritērijus trešo valstu vērtēšanas 
standartu ekvivalences novērtēšanai, ja 
vērtētājs ir dibināts trešā valstī, tāpat arī lai 
novērtētu trešo valstu uz depozitārijiem 
attiecināmo tiesību aktu ekvivalenci, lai 
precizētu vispārējus kritērijus efektīvas 
sadarbības nodokļu un uzraudzības jomā 
novērtēšanai nolūkā piešķirt atļauju trešās 
valstīs dibinātiem AIF.. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu vispārīgus kritērijus 
ar mērķi novērtēt, vai trešās valstis piešķir 
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tiesību aktu ekvivalenci un lai novērtētu 
konsultatīvas uzraudzības un pastāvīgas
uzraudzības ekvivalenci nolūkā piešķirt 
atļauju trešās valstīs dibinātiem AIFP. Tie 
ir paredzēti, lai noteiktu vispārīgus 
kritērijus ar mērķi novērtēt, vai trešās 
valstis piešķir Kopienas AIFP efektīvu 
piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai piekļuvei, 
ko Kopiena piešķir AIFP no trešām 
valstīm. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
kārtību, saturu un biežumu informācijas 
apmaiņai par AIFP starp AIFP piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm un 
citām kompetentajām iestādēm, ja AIFP 
individuāli vai kopā ar citiem AIFP var 
ietekmēt sistēmiski svarīgu finanšu iestāžu 
stabilitāti un finanšu tirgu pareizu darbību. 
Tie ir paredzēti, lai noteiktu uz vietas 
veiktu pārbaužu un izmeklēšanas kārtību.

Savienības AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Savienība
piešķir AIFP no trešām valstīm. Tie būtu 
arī jāparedz, lai noteiktu kārtību, saturu un 
biežumu informācijas apmaiņai par AIF un 
AIFP starp Eiropas Sistēmiskā riska 
padomi (ESRP), Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādi (EVTI) un AIF un AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, ja AIF un AIFP individuāli vai 
kopā ar citiem AIF un AIFP var ietekmēt 
sistēmiski svarīgu finanšu iestāžu stabilitāti 
un finanšu tirgu pareizu darbību. Tie būtu 
arī jāparedz, lai noteiktu uz vietas veiktu 
pārbaužu un izmeklēšanas kārtību.

Or. en

Pamatojums

Atbilstība iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) It sevišķi Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt pasākumus, kas nepieciešami šīs 
direktīvas īstenošanai. Šai ziņā Komisijai 
būtu jāspēj pieņemt īstenošanas pasākumus 
tādu procedūru noteikšanai, saskaņā ar 
kurām AIFP, kas pārvalda tādu AIF 
portfeļus, kuru pārvaldībai pakļautie 
aktīvi nepārsniedz šajā direktīvā minēto 
robežvērtību, var izmantot savas tiesības 
tikt uzskatītiem par AIFP, uz kuriem 
attiecināma šī direktīva. Šie pasākumi ir 
arī paredzēti, lai noteiktu kompetentajām 

(27) It sevišķi Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt deleģētus aktus, kas nepieciešami 
šīs direktīvas īstenošanai saskaņā ar 
Līguma 290. pantu, lai noteiktu 
kompetentajām iestādēm izmantojamos 
kritērijus ar mērķi novērtēt, vai AIFP 
izpilda savas saistības attiecībā uz to 
uzņēmējdarbības veikšanu, AIFP 
konstatējamo interešu konflikta veidu, kā 
arī vajadzīgajiem pasākumiem, kas 
sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
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iestādēm izmantojamos kritērijus ar mērķi 
novērtēt, vai AIFP izpilda savas saistības 
attiecībā uz to uzņēmējdarbības veikšanu, 
AIFP konstatējamo interešu konflikta 
veidu, kā arī vajadzīgajiem pasākumiem, 
kas sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu riska pārvaldības prasības, kas 
AIFP jāizmanto atkarībā no riskiem, ko tas 
rada pārvaldīto AIF vārdā, kā arī jebkādus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai AIFP 
varētu pārvaldīt īpašus riskus saistībā ar 
īstermiņa pārdošanas darījumiem, ieskaitot 
jebkādus attiecīgus ierobežojumus, kas var 
būt vajadzīgi, lai aizsargātu AIF pret 
pakļaušanu nesamērīgam riskam. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu šīs direktīvas 
likviditātes pārvaldības prasības un it 
sevišķi AIF obligātās likviditātes prasības. 
Tie ir paredzēti, lai noteiktu prasības, kas 
jāievēro pārvēršanas vērtspapīros 
instrumentu iniciatoriem, lai AIFP būtu 
atļauts veikt ieguldījumus šādos 
instrumentos, kas emitēti pēc 2011. gada 
1. janvāra. Tie ir arī paredzēti, lai noteiktu 
prasības, kas AIFP jāievēro, veicot 
ieguldījumus šādos pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentos. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu kritērijus, saskaņā ar kuriem 
vērtētāju var uzskatīt par neatkarīgu šīs 
direktīvas izpratnē. Tie ir paredzēti, lai 
precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
būtu jāpastiprina AIFP funkciju 
deleģēšana, un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem pārmērīgas deleģēšanas gadījumā 
pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt par AIF 
pārvaldnieku. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
tāda gada pārskata saturu un formātu, kas 
AIFP ir jādara pieejams par katru to 
pārvaldīto AIF, un lai noteiktu AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus 
attiecībā uz ieguldītājiem un paziņojumu 
sniegšanas prasības attiecībā uz 
kompetentajām iestādēm, kā arī to 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
AIFP piemērojamās informācijas 

lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu principus, kas 
jāievēro AIFP atalgojuma politikā un 
praksē. Tie būtu arī jāparedz, lai noteiktu 
riska pārvaldības prasības, kas AIFP 
jāizmanto atkarībā no riskiem, ko tas rada 
pārvaldīto AIF vārdā, kā arī jebkādus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai AIFP 
varētu pārvaldīt īpašus riskus saistībā ar 
īsās pārdošanas darījumiem, ieskaitot 
jebkādus attiecīgus ierobežojumus, kas var 
būt vajadzīgi, lai aizsargātu AIF pret 
pakļaušanu nesamērīgam riskam. Tie būtu 
arī jāparedz, lai noteiktu šīs direktīvas 
likviditātes pārvaldības prasības un it 
sevišķi AIF obligātās likviditātes prasības. 
Tos vajadzētu arī paredzēt, lai noteiktu 
prasības, kas jāievēro pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentu iniciatoriem, lai 
AIFP būtu atļauts veikt ieguldījumus šādos 
instrumentos, kas emitēti pēc 2011. gada 
1. janvāra. Tāpat tos vajadzētu paredzēt, lai 
noteiktu prasības, kas AIFP jāievēro, veicot 
ieguldījumus šādos pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentos. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu prasības, kas 
attiecas uz AIFP sākotnējo un pastāvīgo 
kapitālu. Tie būtu arī jāparedz, lai noteiktu 
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu šīs direktīvas 
izpratnē. Tie būtu arī jāparedz, lai 
precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
būtu jāapstiprina AIFP funkciju 
deleģēšana, un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem pārmērīgas deleģēšanas gadījumā 
pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt par AIF 
pārvaldnieku. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu tāda gada pārskata saturu un 
formātu, kas AIFP ir jādara pieejams par 
katru to pārvaldīto AIF, un lai noteiktu 
AIFP informācijas paziņošanas 
pienākumus attiecībā uz ieguldītājiem un 
paziņojumu sniegšanas prasības attiecībā 
uz kompetentajām iestādēm, kā arī to 
biežumu. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu AIFP piemērojamās informācijas 
paziņošanas prasības attiecībā uz 
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paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un paziņojumu 
sniegšanas kompetentajām iestādēm un 
informācijas paziņošanas ieguldītājiem 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot 
AIF pārvaldībai.  Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu detalizētu saturu un veidu, kādā 
AIFP, kas iegūst kontrolējošu ietekmi 
emitentos un biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos, izpilda savas informācijas 
atklāšanas saistības attiecībā uz emitentiem 
un biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem, un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem, 
ieskaitot to pārvaldīto AIF gada pārskatos 
iekļaujamo informāciju. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu tādu ierobežojumu vai 
nosacījumu veidus, kurus var noteikt AIF 
pārdošanai profesionāliem ieguldītājiem 
AIFP piederības dalībvalstī. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu vispārīgus kritērijus 
trešo valstu vērtēšanas standartu 
ekvivalences novērtēšanai, ja vērtētājs ir 
dibināts trešā valstī, tāpat arī lai novērtētu 
trešo valstu uz depozitārijiem attiecināmo 
tiesību aktu ekvivalenci un lai novērtētu 
konsultatīvas uzraudzības un pastāvīgas 
uzraudzības ekvivalenci nolūkā piešķirt 
atļauju trešās valstīs dibinātiem AIFP. Tie 
ir paredzēti, lai noteiktu vispārīgus 
kritērijus ar mērķi novērtēt, vai trešās 
valstis piešķir Kopienas AIFP efektīvu 
piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai piekļuvei, 
ko Kopiena piešķir AIFP no trešām 
valstīm. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
kārtību, saturu un biežumu informācijas 
apmaiņai par AIFP starp AIFP piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm un 
citām kompetentajām iestādēm, ja AIFP 
individuāli vai kopā ar citiem AIFP var 
ietekmēt sistēmiski svarīgu finanšu iestāžu 
stabilitāti un finanšu tirgu pareizu darbību. 
Tie ir paredzēti, lai noteiktu uz vietas 
veiktu pārbaužu un izmeklēšanas kārtību.

piesaistītajiem līdzekļiem un paziņojumu 
sniegšanas kompetentajām iestādēm un 
informācijas paziņošanas ieguldītājiem 
biežumu. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu ierobežojumus attiecībā uz 
piesaistīto līdzekļu apjomu, ko AIFP var 
izmantot AIF pārvaldībai. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu detalizētu saturu un 
veidu, kādā AIFP, kas iegūst kontrolējošu 
ietekmi emitentos un biržu sarakstos 
neiekļautos uzņēmumos, izpilda savas 
informācijas atklāšanas saistības attiecībā 
uz emitentiem un biržu sarakstos 
neiekļautiem uzņēmumiem, un to 
attiecīgajiem akcionāriem un darba ņēmēju 
pārstāvjiem, ieskaitot to pārvaldīto AIF 
gada pārskatos iekļaujamo informāciju. Tie
būtu arī jāparedz, lai noteiktu to 
paziņojumu detalizētu saturu, kuri 
jāiesniedz saistībā ar vērtības iegūšanu.
Tie būtu arī jāparedz, lai noteiktu tādu 
ierobežojumu vai nosacījumu veidus, kurus 
var noteikt AIF pārdošanai profesionāliem 
ieguldītājiem AIFP piederības dalībvalstī. 
Tie būtu arī jāparedz, lai noteiktu 
vispārīgus kritērijus trešo valstu vērtēšanas 
standartu ekvivalences novērtēšanai, ja 
vērtētājs ir dibināts trešā valstī, tāpat arī lai 
novērtētu trešo valstu uz depozitārijiem 
attiecināmo tiesību aktu ekvivalenci un lai 
novērtētu konsultatīvas uzraudzības un 
pastāvīgas uzraudzības ekvivalenci nolūkā 
piešķirt atļauju trešās valstīs dibinātiem 
AIFP. Tie būtu arī jāparedz, lai noteiktu 
vispārīgus kritērijus ar mērķi novērtēt, vai 
trešās valstis piešķir Savienības AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai 
piekļuvei, ko Savienība piešķir AIFP no 
trešām valstīm. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu kārtību, saturu un biežumu 
informācijas apmaiņai par AIFP starp AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un citām kompetentajām 
iestādēm, ja AIFP individuāli vai kopā ar 
citiem AIFP var ietekmēt sistēmiski 
svarīgu finanšu iestāžu stabilitāti un 
finanšu tirgu pareizu darbību. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu uz vietas veiktu 
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pārbaužu un izmeklēšanas kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Marta Andreasen

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) It sevišķi Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt pasākumus, kas nepieciešami šīs 
direktīvas īstenošanai. Šai ziņā Komisijai 
būtu jāspēj pieņemt īstenošanas pasākumus
tādu procedūru noteikšanai, saskaņā ar 
kurām AIFP, kas pārvalda tādu AIF 
portfeļus, kuru pārvaldībai pakļautie aktīvi 
nepārsniedz šajā direktīvā minēto 
robežvērtību, var izmantot savas tiesības 
tikt uzskatītiem par AIFP, uz kuriem 
attiecināma šī direktīva. Šie pasākumi ir arī 
paredzēti, lai noteiktu kompetentajām 
iestādēm izmantojamos kritērijus ar mērķi 
novērtēt, vai AIFP izpilda savas saistības 
attiecībā uz to uzņēmējdarbības veikšanu, 
AIFP konstatējamo interešu konflikta 
veidu, kā arī vajadzīgajiem pasākumiem, 
kas sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu riska pārvaldības prasības, kas 
AIFP jāizmanto atkarībā no riskiem, ko tas 
rada pārvaldīto AIF vārdā, kā arī jebkādus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai AIFP 
varētu pārvaldīt īpašus riskus saistībā ar 
īstermiņa pārdošanas darījumiem, ieskaitot 
jebkādus attiecīgus ierobežojumus, kas var 
būt vajadzīgi, lai aizsargātu AIF pret 
pakļaušanu nesamērīgam riskam. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu šīs direktīvas 
likviditātes pārvaldības prasības un it 
sevišķi AIF obligātās likviditātes prasības. 
Tie ir paredzēti, lai noteiktu prasības, kas 

(27) It sevišķi Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt deleģētus aktus, kas nepieciešami 
šīs direktīvas īstenošanai saskaņā ar 
Līguma 290. pantu, tādu procedūru 
noteikšanai, saskaņā ar kurām AIFP, kas 
pārvalda tādu AIF portfeļus, kuru 
pārvaldībai pakļautie aktīvi nepārsniedz 
šajā direktīvā minēto robežvērtību, var 
izmantot savas tiesības tikt uzskatītiem par 
AIFP, uz kuriem attiecināma šī direktīva. 
Šiem aktiem vajadzētu būt arī paredzētiem, 
lai noteiktu kompetentajām iestādēm 
izmantojamos kritērijus ar mērķi novērtēt, 
vai AIFP izpilda savas saistības attiecībā 
uz to uzņēmējdarbības veikšanu, AIFP 
konstatējamo interešu konflikta veidu, kā 
arī vajadzīgajiem pasākumiem, kas 
sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu riska pārvaldības 
prasības, kas AIFP jāizmanto atkarībā no 
riskiem, ko tas rada pārvaldīto AIF vārdā, 
kā arī jebkādus pasākumus, kas 
nepieciešami, lai AIFP varētu pārvaldīt 
īpašus riskus saistībā ar īsās pārdošanas 
darījumiem, ieskaitot jebkādus attiecīgus 
ierobežojumus, kas var būt vajadzīgi, lai 
aizsargātu AIF pret pakļaušanu 
nesamērīgam riskam. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu šīs direktīvas 
likviditātes pārvaldības prasības un it 
sevišķi AIF obligātās likviditātes prasības. 
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jāievēro pārvēršanas vērtspapīros 
instrumentu iniciatoriem, lai AIFP būtu 
atļauts veikt ieguldījumus šādos 
instrumentos, kas emitēti pēc 2011. gada 
1. janvāra. Tie ir arī paredzēti, lai noteiktu 
prasības, kas AIFP jāievēro, veicot 
ieguldījumus šādos pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentos. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu kritērijus, saskaņā ar kuriem 
vērtētāju var uzskatīt par neatkarīgu šīs 
direktīvas izpratnē. Tie ir paredzēti, lai 
precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
būtu jāpastiprina AIFP funkciju 
deleģēšana, un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem pārmērīgas deleģēšanas gadījumā 
pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt par AIF 
pārvaldnieku. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
tāda gada pārskata saturu un formātu, kas 
AIFP ir jādara pieejams par katru to 
pārvaldīto AIF, un lai noteiktu AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus 
attiecībā uz ieguldītājiem un paziņojumu 
sniegšanas prasības attiecībā uz 
kompetentajām iestādēm, kā arī to 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
AIFP piemērojamās informācijas 
paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un paziņojumu 
sniegšanas kompetentajām iestādēm un 
informācijas paziņošanas ieguldītājiem 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot 
AIF pārvaldībai. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu detalizētu saturu un veidu, kādā 
AIFP, kas iegūst kontrolējošu ietekmi 
emitentos un biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos, izpilda savas informācijas 
atklāšanas saistības attiecībā uz emitentiem 
un biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem, un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem, 
ieskaitot to pārvaldīto AIF gada pārskatos 
iekļaujamo informāciju. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu tādu ierobežojumu vai 
nosacījumu veidus, kurus var noteikt AIF 
pārdošanai profesionāliem ieguldītājiem 
AIFP piederības dalībvalstī. Tie ir 

Tos vajadzētu arī paredzēt, lai noteiktu 
prasības, kas jāievēro pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentu iniciatoriem, lai 
AIFP būtu atļauts veikt ieguldījumus šādos 
instrumentos, kas emitēti pēc 2011. gada 
1. janvāra. Tāpat tos vajadzētu paredzēt, lai 
noteiktu prasības, kas AIFP jāievēro, veicot 
ieguldījumus šādos pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentos. Tie būtu arī 
jāparedz, lai precizētu nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem pārmērīgas deleģēšanas 
gadījumā pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt 
par AIF pārvaldnieku. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu tāda gada pārskata 
saturu un formātu, kas AIFP ir jādara 
pieejams par katru to pārvaldīto AIF, un lai 
noteiktu AIFP informācijas paziņošanas 
pienākumus attiecībā uz ieguldītājiem un 
paziņojumu sniegšanas prasības attiecībā 
uz kompetentajām iestādēm, kā arī to 
biežumu. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu AIFP piemērojamās informācijas 
paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un paziņojumu 
sniegšanas kompetentajām iestādēm un 
informācijas paziņošanas ieguldītājiem 
biežumu. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu ierobežojumus attiecībā uz 
piesaistīto līdzekļu apjomu, ko AIFP var 
izmantot AIF pārvaldībai. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu detalizētu saturu un 
veidu, kādā AIFP, kas iegūst kontrolējošu 
ietekmi emitentos un biržu sarakstos 
neiekļautos uzņēmumos, izpilda savas 
informācijas atklāšanas saistības attiecībā 
uz emitentiem un biržu sarakstos 
neiekļautiem uzņēmumiem, un to 
attiecīgajiem akcionāriem un darba ņēmēju 
pārstāvjiem, ieskaitot to pārvaldīto AIF 
gada pārskatos iekļaujamo informāciju. Tie 
būtu arī jāparedz, lai noteiktu tādu 
ierobežojumu vai nosacījumu veidus, kurus 
var noteikt AIF pārdošanai profesionāliem 
ieguldītājiem AIFP piederības dalībvalstī. 
Tie būtu arī jāparedz, lai noteiktu 
vispārīgus kritērijus trešo valstu vērtēšanas 
standartu ekvivalences novērtēšanai, ja 
vērtētājs ir dibināts trešā valstī, tāpat arī lai 
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paredzēti, lai noteiktu vispārīgus kritērijus 
trešo valstu vērtēšanas standartu 
ekvivalences novērtēšanai, ja vērtētājs ir 
dibināts trešā valstī, tāpat arī lai novērtētu 
trešo valstu uz depozitārijiem attiecināmo 
tiesību aktu ekvivalenci un lai novērtētu 
konsultatīvas uzraudzības un pastāvīgas 
uzraudzības ekvivalenci nolūkā piešķirt 
atļauju trešās valstīs dibinātiem AIFP. Tie 
ir paredzēti, lai noteiktu vispārīgus 
kritērijus ar mērķi novērtēt, vai trešās 
valstis piešķir Kopienas AIFP efektīvu 
piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai piekļuvei, 
ko Kopiena piešķir AIFP no trešām 
valstīm. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
kārtību, saturu un biežumu informācijas 
apmaiņai par AIFP starp AIFP piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm un 
citām kompetentajām iestādēm, ja AIFP 
individuāli vai kopā ar citiem AIFP var 
ietekmēt sistēmiski svarīgu finanšu iestāžu 
stabilitāti un finanšu tirgu pareizu darbību. 
Tie ir paredzēti, lai noteiktu uz vietas 
veiktu pārbaužu un izmeklēšanas kārtību.

novērtētu trešo valstu uz depozitārijiem 
attiecināmo tiesību aktu ekvivalenci un lai 
novērtētu konsultatīvas uzraudzības un 
pastāvīgas uzraudzības ekvivalenci nolūkā 
piešķirt atļauju trešās valstīs dibinātiem 
AIFP. Tie būtu arī jāparedz, lai noteiktu 
vispārīgus kritērijus ar mērķi novērtēt, vai 
trešās valstis piešķir Savienības AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai 
piekļuvei, ko Savienība piešķir AIFP no 
trešām valstīm. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu kārtību, saturu un biežumu 
informācijas apmaiņai par AIFP starp AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un citām kompetentajām 
iestādēm, ja AIFP individuāli vai kopā ar 
citiem AIFP var ietekmēt sistēmiski 
svarīgu finanšu iestāžu stabilitāti un 
finanšu tirgu pareizu darbību. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu uz vietas veiktu 
pārbaužu un izmeklēšanas kārtību.

Or. en

Pamatojums

Vajadzības gadījumā novērtēšanu atbilstīgi apstākļiem jau veic neatkarīgi eksperti. Prasība 
nodrošināt pilnīgi neatkarīgu novērtēšanu tikai palielinās izmaksas fondiem un mazinās peļņu 
ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 303
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) It sevišķi Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt pasākumus, kas nepieciešami šīs 
direktīvas īstenošanai. Šai ziņā Komisijai 
būtu jāspēj pieņemt īstenošanas 
pasākumus tādu procedūru noteikšanai, 

(27) Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu, jo īpaši tādus, kas 
nepieciešami šīs direktīvas īstenošanai. Šai 
ziņā Komisijai būtu jāspēj pieņemt aktus
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saskaņā ar kurām AIFP, kas pārvalda tādu 
AIF portfeļus, kuru pārvaldībai pakļautie 
aktīvi nepārsniedz šajā direktīvā minēto 
robežvērtību, var izmantot savas tiesības 
tikt uzskatītiem par AIFP, uz kuriem 
attiecināma šī direktīva. Šie pasākumi ir arī 
paredzēti, lai noteiktu kompetentajām 
iestādēm izmantojamos kritērijus ar mērķi 
novērtēt, vai AIFP izpilda savas saistības 
attiecībā uz to uzņēmējdarbības veikšanu, 
AIFP konstatējamo interešu konflikta 
veidu, kā arī vajadzīgajiem pasākumiem, 
kas sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu riska pārvaldības prasības, kas 
AIFP jāizmanto atkarībā no riskiem, ko tas 
rada pārvaldīto AIF vārdā, kā arī jebkādus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai AIFP 
varētu pārvaldīt īpašus riskus saistībā ar 
īstermiņa pārdošanas darījumiem, ieskaitot 
jebkādus attiecīgus ierobežojumus, kas var 
būt vajadzīgi, lai aizsargātu AIF pret 
pakļaušanu nesamērīgam riskam. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu šīs direktīvas 
likviditātes pārvaldības prasības un it 
sevišķi AIF obligātās likviditātes prasības. 
Tie ir paredzēti, lai noteiktu prasības, kas 
jāievēro pārvēršanas vērtspapīros 
instrumentu iniciatoriem, lai AIFP būtu 
atļauts veikt ieguldījumus šādos 
instrumentos, kas emitēti pēc 2011. gada 
1. janvāra. Tie ir arī paredzēti, lai noteiktu 
prasības, kas AIFP jāievēro, veicot 
ieguldījumus šādos pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentos. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu kritērijus, saskaņā ar kuriem 
vērtētāju var uzskatīt par neatkarīgu šīs 
direktīvas izpratnē. Tie ir paredzēti, lai 
precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
būtu jāpastiprina AIFP funkciju 
deleģēšana, un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem pārmērīgas deleģēšanas gadījumā 
pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt par AIF 
pārvaldnieku. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
tāda gada pārskata saturu un formātu, kas 
AIFP ir jādara pieejams par katru to 

tādu procedūru noteikšanai, saskaņā ar 
kurām AIFP, kas pārvalda tādu AIF 
portfeļus, kuru pārvaldībai pakļautie aktīvi 
nepārsniedz šajā direktīvā minēto 
robežvērtību, var izmantot savas tiesības 
tikt uzskatītiem par AIFP, uz kuriem 
attiecināma šī direktīva. Šiem aktiem 
vajadzētu būt arī paredzētiem, lai noteiktu 
kompetentajām iestādēm izmantojamos 
kritērijus ar mērķi novērtēt, vai AIFP 
izpilda savas saistības attiecībā uz to 
uzņēmējdarbības veikšanu, AIFP 
konstatējamo interešu konflikta veidu, kā 
arī vajadzīgajiem pasākumiem, kas 
sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Tie būtu 
jāparedz, lai noteiktu riska pārvaldības 
prasības, kas AIFP jāizmanto atkarībā no 
riskiem, ko tas rada pārvaldīto AIF vārdā, 
kā arī jebkādus pasākumus, kas 
nepieciešami, lai AIFP varētu pārvaldīt 
īpašus riskus saistībā ar īsās pārdošanas 
darījumiem, ieskaitot jebkādus attiecīgus 
ierobežojumus, kas var būt vajadzīgi, lai 
aizsargātu AIF pret pakļaušanu 
nesamērīgam riskam. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu šīs direktīvas 
likviditātes pārvaldības prasības un it 
sevišķi AIF obligātās likviditātes prasības. 
Tos vajadzētu arī paredzēt, lai noteiktu 
prasības, kas jāievēro pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentu iniciatoriem, lai 
AIFP būtu atļauts veikt ieguldījumus šādos 
instrumentos, kas emitēti pēc 2011. gada 
1. janvāra. Tāpat tos vajadzētu paredzēt, lai 
noteiktu prasības, kas AIFP jāievēro, veicot 
ieguldījumus šādos pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentos. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu kritērijus, saskaņā ar 
kuriem vērtētāju var uzskatīt par neatkarīgu 
šīs direktīvas izpratnē. Tie būtu arī 
jāparedz, lai precizētu nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem būtu jāapstiprina AIFP 
funkciju deleģēšana, un nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem pārmērīgas deleģēšanas 
gadījumā pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt 
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pārvaldīto AIF, un lai noteiktu AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus 
attiecībā uz ieguldītājiem un paziņojumu 
sniegšanas prasības attiecībā uz 
kompetentajām iestādēm, kā arī to 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
AIFP piemērojamās informācijas 
paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un paziņojumu 
sniegšanas kompetentajām iestādēm un 
informācijas paziņošanas ieguldītājiem 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot 
AIF pārvaldībai.  Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu detalizētu saturu un veidu, kādā 
AIFP, kas iegūst kontrolējošu ietekmi 
emitentos un biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos, izpilda savas informācijas 
atklāšanas saistības attiecībā uz emitentiem 
un biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem, un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem, 
ieskaitot to pārvaldīto AIF gada pārskatos 
iekļaujamo informāciju. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu tādu ierobežojumu vai 
nosacījumu veidus, kurus var noteikt AIF 
pārdošanai profesionāliem ieguldītājiem 
AIFP piederības dalībvalstī. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu vispārīgus kritērijus 
trešo valstu vērtēšanas standartu 
ekvivalences novērtēšanai, ja vērtētājs ir 
dibināts trešā valstī, tāpat arī lai novērtētu 
trešo valstu uz depozitārijiem attiecināmo 
tiesību aktu ekvivalenci un lai novērtētu 
konsultatīvas uzraudzības un pastāvīgas 
uzraudzības ekvivalenci nolūkā piešķirt 
atļauju trešās valstīs dibinātiem AIFP. Tie 
ir paredzēti, lai noteiktu vispārīgus 
kritērijus ar mērķi novērtēt, vai trešās 
valstis piešķir Kopienas AIFP efektīvu 
piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai piekļuvei, 
ko Kopiena piešķir AIFP no trešām 
valstīm. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
kārtību, saturu un biežumu informācijas 
apmaiņai par AIFP starp AIFP piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm un 
citām kompetentajām iestādēm, ja AIFP 

par AIF pārvaldnieku. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu tāda gada pārskata 
saturu un formātu, kas AIFP ir jādara 
pieejams par katru to pārvaldīto AIF, un lai 
noteiktu AIFP informācijas paziņošanas 
pienākumus attiecībā uz ieguldītājiem un 
paziņojumu sniegšanas prasības attiecībā 
uz kompetentajām iestādēm, kā arī to 
biežumu. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu AIFP piemērojamās informācijas 
paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un paziņojumu 
sniegšanas kompetentajām iestādēm un 
informācijas paziņošanas ieguldītājiem 
biežumu. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu ierobežojumus attiecībā uz 
piesaistīto līdzekļu apjomu, ko AIFP var 
izmantot AIF pārvaldībai. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu detalizētu saturu un 
veidu, kādā AIFP, kas iegūst kontrolējošu 
ietekmi emitentos un biržu sarakstos 
neiekļautos uzņēmumos, izpilda savas 
informācijas atklāšanas saistības attiecībā 
uz emitentiem un biržu sarakstos 
neiekļautiem uzņēmumiem, un to 
attiecīgajiem akcionāriem un darba ņēmēju
pārstāvjiem, ieskaitot to pārvaldīto AIF 
gada pārskatos iekļaujamo informāciju. Tie 
būtu arī jāparedz, lai noteiktu tādu 
ierobežojumu vai nosacījumu veidus, kurus 
var noteikt AIF pārdošanai profesionāliem 
ieguldītājiem AIFP piederības dalībvalstī. 
Tie būtu arī jāparedz, lai noteiktu 
vispārīgus kritērijus trešo valstu vērtēšanas 
standartu ekvivalences novērtēšanai, ja 
vērtētājs ir dibināts trešā valstī, tāpat arī lai 
novērtētu trešo valstu uz depozitārijiem 
attiecināmo tiesību aktu ekvivalenci un lai 
novērtētu konsultatīvas uzraudzības un 
pastāvīgas uzraudzības ekvivalenci nolūkā 
piešķirt atļauju trešās valstīs dibinātiem 
AIFP. Tie būtu arī jāparedz, lai noteiktu 
vispārīgus kritērijus ar mērķi novērtēt, vai 
trešās valstis piešķir Savienības AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai 
piekļuvei, ko Savienība piešķir AIFP no 
trešām valstīm. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu kārtību, saturu un biežumu 
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individuāli vai kopā ar citiem AIFP var 
ietekmēt sistēmiski svarīgu finanšu iestāžu 
stabilitāti un finanšu tirgu pareizu darbību. 
Tie ir paredzēti, lai noteiktu uz vietas 
veiktu pārbaužu un izmeklēšanas kārtību.

informācijas apmaiņai par AIFP starp AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un citām kompetentajām 
iestādēm, ja AIFP individuāli vai kopā ar 
citiem AIFP var ietekmēt sistēmiski 
svarīgu finanšu iestāžu stabilitāti un 
finanšu tirgu pareizu darbību. Tie būtu arī 
jāparedz, lai noteiktu uz vietas veiktu 
pārbaužu un izmeklēšanas kārtību. Tie 
būtu arī jāparedz, lai noteiktu, ka 
konkrētas trešās valsts fondu vērtēšanas 
standarti ir ekvivalenti Savienībā 
piemērojamajiem standartiem gadījumos, 
kad vērtētājs ir dibināts trešā valstī. Tie 
būtu arī jāparedz, lai noteiktu, ka 
konkrētas trešās valsts tiesību akti par 
depozitārijiem ir ekvivalenti šai direktīvai. 
Tāpat tie būtu arī jāparedz, lai noteiktu, 
ka konkrētas trešās valsts tiesību akti par 
AIFP konsultatīvu uzraudzību un 
pastāvīgu uzraudzību ir ekvivalenti šai 
direktīvai. Tie būtu arī jāparedz, lai 
noteiktu, vai konkrēta trešā valsts piešķir 
Savienības AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Savienība 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts. Tie būtu 
arī jāparedz, lai noteiktu paziņojumu un 
apliecinājumu standarta paraugus un 
procedūru informācijas apmaiņai starp 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Šis formulējums atbilst jaunajām „komitoloģijas” procedūrām, ja viss šā panta saturs tiek 
saglabāts.
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Grozījums Nr. 304
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Lai nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus AIFP, 
kredītiestādēm un citiem tirgus 
dalībniekiem, Komisijai vajadzētu 
pārskatīt Direktīvu 2009/.../EK 
</Nosaukums>, lai ieviestu uzkrāšanas 
un kvalitatīvās prasības, kuras jāizpilda 
PVKIU, kas investē vērtspapīros 
pārvērstus finanšu produktus.

Or. en

Pamatojums

Uzkrāšanas un kvalitatīvajām prasībām, kas attiecas uz  vērtspapīros pārvērstiem finanšu 
produktiem, vajadzētu arī būt piemērojamām PVKIU, lai novērstu nevienlīdzīgus konkurences 
apstākļus. 

Grozījums Nr. 305
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un 
kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, papildinot to ar 
jauniem nebūtiskiem elementiem, 
jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru. 
Pasākumiem, kas neietilpst augstāk 
minētajā kategorijā, vajadzētu būt 
saskaņā ar minētā lēmuma 5. pantā
paredzēto regulatīvo procedūru. Šie 
pasākumi ir paredzēti, lai noteiktu, ka 
konkrētas trešās valsts fondu vērtēšanas 

svītrots
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standarti ir ekvivalenti Kopienā 
piemērojamajiem standartiem gadījumos, 
kad vērtētājs ir dibināts trešā valstī. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu, ka konkrētas trešās 
valsts tiesību akti par depozitārijiem ir 
ekvivalenti šai direktīvai. Tāpat tie arī ir 
paredzēti, lai noteiktu, ka konkrētas trešās 
valsts tiesību akti par AIFP konsultatīvu 
uzraudzību un pastāvīgu uzraudzību ir 
ekvivalenti šai direktīvai. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu, vai konkrēta trešā valsts 
piešķir Kopienas AIFP efektīvu piekļuvi 
tirgum, pielīdzināmu tai piekļuvei, ko 
Kopiena piešķir AIFP no šīs trešās valsts. 
Tie ir paredzēti, lai noteiktu paziņojumu 
un apliecinājumu standarta paraugus un 
procedūru informācijas apmaiņai starp 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Tas ir atbilstīgi saskaņā ar jaunajām „komitoloģijas” procedūrām.

Grozījums Nr. 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru 
mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to ar jauniem 
nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā 
ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Pasākumiem, kas neietilpst augstāk
minētajā kategorijā, vajadzētu būt saskaņā 
ar minētā lēmuma 5. pantā paredzēto 
regulatīvo procedūru. Šie pasākumi ir 
paredzēti, lai noteiktu, ka konkrētas trešās 
valsts fondu vērtēšanas standarti ir 
ekvivalenti Kopienā piemērojamajiem 

(28) Šie akti, kuri ir vispārīgi un kuru 
mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to ar jauniem 
nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā 
Līguma 290. pantā paredzēto procedūru. 
Pasākumiem, kas neietilpst iepriekš
minētajā kategorijā, vajadzētu būt saskaņā 
ar Lēmuma 1999/468/EK 5. pantā 
paredzēto regulatīvo procedūru. Šiem 
pasākumiem vajadzētu noteikt paziņojumu 
un apliecinājumu standarta paraugus un 
procedūru informācijas apmaiņai starp 
kompetentajām iestādēm.
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standartiem gadījumos, kad vērtētājs ir 
dibināts trešā valstī. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu, ka konkrētas trešās valsts tiesību 
akti par depozitārijiem ir ekvivalenti šai 
direktīvai. Tāpat tie arī ir paredzēti, lai 
noteiktu, ka konkrētas trešās valsts tiesību 
akti par AIFP konsultatīvu uzraudzību un 
pastāvīgu uzraudzību ir ekvivalenti šai 
direktīvai. Tie ir paredzēti, lai noteiktu, 
vai konkrēta trešā valsts piešķir Kopienas 
AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu paziņojumu un 
apliecinājumu standarta paraugus un 
procedūru informācijas apmaiņai starp 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana izmaiņām ierosinātajā normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 307
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru 
mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to ar jauniem 
nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā 
ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Pasākumiem, kas neietilpst augstāk 
minētajā kategorijā, vajadzētu būt saskaņā 
ar minētā lēmuma 5. pantā paredzēto 
regulatīvo procedūru. Šie pasākumi ir 
paredzēti, lai noteiktu, ka konkrētas trešās 
valsts fondu vērtēšanas standarti ir 
ekvivalenti Kopienā piemērojamajiem 
standartiem gadījumos, kad vērtētājs ir 
dibināts trešā valstī. Tie ir paredzēti, lai 

(28) Šie akti, kuri ir vispārīgi un kuru 
mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to ar jauniem 
nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā 
Līguma 290. pantā paredzēto procedūru. 
Pasākumiem, kas neietilpst iepriekš
minētajā kategorijā, vajadzētu būt saskaņā 
ar Lēmuma 1999/468/EK 5. pantā 
paredzēto regulatīvo procedūru.  Šiem 
pasākumiem vajadzētu noteikt paziņojumu 
un apliecinājumu standarta paraugus un 
procedūru informācijas apmaiņai starp 
kompetentajām iestādēm.
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noteiktu, ka konkrētas trešās valsts tiesību 
akti par depozitārijiem ir ekvivalenti šai 
direktīvai. Tāpat tie arī ir paredzēti, lai 
noteiktu, ka konkrētas trešās valsts tiesību 
akti par AIFP konsultatīvu uzraudzību un 
pastāvīgu uzraudzību ir ekvivalenti šai 
direktīvai. Tie ir paredzēti, lai noteiktu, 
vai konkrēta trešā valsts piešķir Kopienas 
AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu paziņojumu un 
apliecinājumu standarta paraugus un 
procedūru informācijas apmaiņai starp 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Šie grozījumi izriet no iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 308
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru 
mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to ar jauniem 
nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā 
ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Pasākumiem, kas neietilpst augstāk
minētajā kategorijā, vajadzētu būt saskaņā 
ar minētā lēmuma 5. pantā paredzēto 
regulatīvo procedūru. Šie pasākumi ir 
paredzēti, lai noteiktu, ka konkrētas trešās 
valsts fondu vērtēšanas standarti ir 
ekvivalenti Kopienā piemērojamajiem 
standartiem gadījumos, kad vērtētājs ir 
dibināts trešā valstī. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu, ka konkrētas trešās valsts tiesību 
akti par depozitārijiem ir ekvivalenti šai 

(28) Šie akti, kuri ir vispārīgi un kuru 
mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to ar jauniem 
nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā 
Līguma 290. pantā paredzēto procedūru. 
Pasākumiem, kas neietilpst iepriekš
minētajā kategorijā, vajadzētu būt saskaņā 
ar Lēmuma 1999/468/EK 5. pantā 
paredzēto regulatīvo procedūru. Šiem 
pasākumiem būtu jānosaka, ka konkrētas 
trešās valsts fondu vērtēšanas standarti ir 
ekvivalenti Savienībā piemērojamajiem 
standartiem gadījumos, kad vērtētājs ir 
dibināts trešā valstī. Tie būtu arī jāparedz, 
lai noteiktu, ka konkrētas trešās valsts 
tiesību akti par depozitārijiem ir 
ekvivalenti šai direktīvai. Tie būtu arī 
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direktīvai. Tāpat tie arī ir paredzēti, lai 
noteiktu, ka konkrētas trešās valsts tiesību 
akti par AIFP konsultatīvu uzraudzību un 
pastāvīgu uzraudzību ir ekvivalenti šai 
direktīvai. Tie ir paredzēti, lai noteiktu, 
vai konkrēta trešā valsts piešķir Kopienas 
AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu paziņojumu un 
apliecinājumu standarta paraugus un 
procedūru informācijas apmaiņai starp 
kompetentajām iestādēm.

jāparedz, lai noteiktu paziņojumu un 
apliecinājumu standarta paraugus un 
procedūru informācijas apmaiņai starp 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Atbilstība iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Tā kā dalībvalstis nevar pietiekamā 
mērā īstenot plānotās rīcības mērķus, proti, 
nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību 
patērētājiem un ieguldītājiem, izveidojot 
vienotu sistēmu atļauju piešķiršanai AIFP 
un to uzraudzībai, par ko liecina pastāvošā 
valsts mēroga regulējuma trūkumi un šo 
dalībnieku nepietiekama pārraudzība, un 
tie var tikt labāk īstenoti Kopienas līmenī, 
Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar subsidiaritātes principu, kā to paredz 
Līguma 5. pants. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šī direktīva nepārsniedz to, kas vajadzīgs 
šo mērķu sasniegšanai,

(29) Tā kā dalībvalstis nevar pietiekamā 
mērā īstenot šīs direktīvas mērķus, proti, 
nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību 
patērētājiem un ieguldītājiem, izveidojot 
vienotu sistēmu atļauju piešķiršanai AIFP 
un to uzraudzībai, par ko liecina pastāvošā 
valsts mēroga regulējuma trūkumi un šo 
dalībnieku nepietiekama pārraudzība, un 
tie var tikt labāk īstenoti Savienības līmenī, 
Savienībai būtu jāpilnvaro Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde rīkoties kā 
ieguldītāju aizsardzības aģentūrai, kuras 
mērķis ir apstiprināt jaunus finanšu 
produktus un uzraudzīt to attīstību.
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
nepārsniedz to, kas nepieciešams šo mērķu 
sasniegšanai.



AM\804881LV.doc 153/153 PE439.111v02-00

LV

Or. en

Pamatojums

Ir steidzami nepieciešama ieguldītāju aizsardzības aģentūra Eiropas līmenī, lai apstiprinātu 
finanšu produktus un tos marķētu dažādās riska kategorijās, pirms tie tiek laisti tirgū. Šādas 
aģentūras funkcijas  vajadzētu pildīt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei.


