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Grozījums Nr. 508
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
II nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atļaujas piešķiršana AIFP Atļaujas piešķiršana AIF

Or. en

Pamatojums

Atļauja jāpiešķir alternatīvajiem ieguldījumu fondiem (AIF), nevis AIFP.

Grozījums Nr. 509
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka neviens
AIFP, uz ko attiecas šī direktīva, nevar 
sniegt pārvaldības pakalpojumus AIF 
vai tirgot AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības bez iepriekšējas atļaujas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka Eiropas 
Savienībā nevienu AIF nepiedāvā 
ieguldītājiem bez iepriekšējas atļaujas. Tos 
AIF, kuriem nav piešķirta atļauja saskaņā 
ar šo direktīvu, nav atļauts piedāvāt 
ieguldītājiem Eiropas Savienībā.

Vienībām, kurām nav piešķirta atļauja 
saskaņā ar šo direktīvu vai, ja uz AIFP 
neattiecas šī direktīva, saskaņā ar 
dalībvalsts nacionālo likumdošanu nav 
atļauts sniegt pārvaldības pakalpojumus 
AIF vai tirgot to ieguldījumu apliecības 
vai daļas Kopienā. 

Or. en
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Pamatojums

Šai direktīvai jāattiecas uz visiem AIF, kuri saņem līdzekļus no Eiropas Savienības 
ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 510
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka neviens 
AIFP, uz ko attiecas šī direktīva, nevar 
sniegt pārvaldības pakalpojumus AIF vai 
tirgot AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības bez iepriekšējas atļaujas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka neviens AIFP, 
uz ko attiecas šī direktīva, nevar sniegt 
pārvaldības pakalpojumus AIF bez 
iepriekšējas atļaujas.

Vienībām, kurām nav piešķirta atļauja 
saskaņā ar šo direktīvu vai, ja uz AIFP 
neattiecas šī direktīva, saskaņā ar 
dalībvalsts nacionālo likumdošanu nav 
atļauts sniegt pārvaldības pakalpojumus 
AIF vai tirgot to ieguldījumu apliecības 
vai daļas Kopienā. 

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU. Skaidri jānoformulē princips, kam atbilstīgi vienības, kurām kā 
AIFP nav piešķirta atļauja saskaņā ar šo direktīvu, nedrīkst sniegt AIF pārvaldības 
pakalpojumus (izņemot deleģēto pienākumu ietvaros). Tiesiskās noteiktības labad katrā AIF, 
neatkarīgi no tā juridiskās struktūras, jābūt tikai vienam AIFP. Direktīvā jāņem vērā fondu 
struktūru atšķirības — daži fondi, piemēram, paši nodrošina savu pārvaldību, savukārt citi 
ieceļ pieaicinātus pārvaldniekus. Ja AIF par pieaicinātu pārvaldnieku neizraugās AIFP, tad 
par tādu jākļūst pašam AIF.
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Grozījums Nr. 511
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka neviens 
AIFP, uz ko attiecas šī direktīva, nevar 
sniegt pārvaldības pakalpojumus AIF vai 
tirgot AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības bez iepriekšējas atļaujas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka neviens AIFP, 
uz ko attiecas šī direktīva, nevar sniegt 
pārvaldības pakalpojumus AIF bez 
iepriekšējas atļaujas.

Vienībām, kurām nav piešķirta atļauja 
saskaņā ar šo direktīvu vai, ja uz AIFP 
neattiecas šī direktīva, saskaņā ar 
dalībvalsts nacionālo likumdošanu nav
atļauts sniegt pārvaldības pakalpojumus 
AIF vai tirgot to ieguldījumu apliecības 
vai daļas Kopienā.

Dalībvalstis pieprasa, ka tikai tām 
vienībām, kurām piešķirta atļauja saskaņā 
ar šo direktīvu, atļauts sniegt pārvaldības 
pakalpojumus AIF, izņemot situācijas, kad 
AIFP ir deleģējis funkcijas saskaņā ar šīs 
direktīvas 18. pantu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU. Skaidri jānoformulē princips, kam atbilstīgi vienības, kurām kā 
AIFP nav piešķirta atļauja saskaņā ar šo direktīvu, nedrīkst sniegt pārvaldības pakalpojumus 
AIF (izņemot deleģēto pienākumu ietvaros).

Grozījums Nr. 512
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienībām, kurām nav piešķirta atļauja 
saskaņā ar šo direktīvu vai, ja uz AIFP 
neattiecas šī direktīva, saskaņā ar 
dalībvalsts nacionālo likumdošanu nav 
atļauts sniegt pārvaldības pakalpojumus 
AIF vai tirgot to ieguldījumu apliecības 
vai daļas Kopienā. 

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Mēs piekrītam grozījumam, kas ierosināts Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikumā.  
Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai tiem AIFP, uz kuriem neattiecas šī direktīva 
(jo īpaši AIFP, kas dibināti ārpus Kopienas teritorijas), nebūtu liegta iespēja Kopienā tirgot 
savus AIF saistībā ar privātiem ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 513
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienībām, kurām nav piešķirta atļauja 
saskaņā ar šo direktīvu vai, ja uz AIFP 
neattiecas šī direktīva, saskaņā ar 
dalībvalsts nacionālo likumdošanu nav 
atļauts sniegt pārvaldības pakalpojumus 
AIF vai tirgot to ieguldījumu apliecības 
vai daļas Kopienā. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 514
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienībām, kurām nav piešķirta atļauja 
saskaņā ar šo direktīvu vai, ja uz AIFP 
neattiecas šī direktīva, saskaņā ar 
dalībvalsts nacionālo likumdošanu nav 
atļauts sniegt pārvaldības pakalpojumus 
AIF vai tirgot to ieguldījumu apliecības 
vai daļas Kopienā. 

Vienībām, kurām nav piešķirta atļauja 
saskaņā ar šo direktīvu vai, ja uz Eiropas 
Savienībā dibinātu AIFP neattiecas šī 
direktīva, saskaņā ar dalībvalsts nacionālo 
likumdošanu nav atļauts sniegt pārvaldības 
pakalpojumus AIF.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi atzīt, ka dažos gadījumos AIF tiešā veidā tirgo AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības. Lai atļautu šo tirdzniecību, ir pilnībā atbilstīgi pieprasīt, lai ES AIFP tiktu iecelts, 
bet, ja AIF ieceļ trešo personu, lai tā pildītu AIFP pienākumus, tad nav jāpieprasa, lai visos 
gadījumos tikai pilnvarotais AIFP drīkstētu pats tirgot ieguldījumu apliecības vai daļas.

Grozījums Nr. 515
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienībām, kurām nav piešķirta atļauja 
saskaņā ar šo direktīvu vai, ja uz AIFP 
neattiecas šī direktīva, saskaņā ar 
dalībvalsts nacionālo likumdošanu nav 
atļauts sniegt pārvaldības pakalpojumus 
AIF vai tirgot to ieguldījumu apliecības 
vai daļas Kopienā. 

Vienībām, kurām nav piešķirta atļauja 
saskaņā ar šo direktīvu vai, ja uz AIFP 
neattiecas šī direktīva, saskaņā ar 
dalībvalsts nacionālo likumdošanu nav 
atļauts sniegt pārvaldības pakalpojumus 
AIF vai tirgot to ieguldījumu apliecības vai 
daļas Eiropas Savienībā, izņemot šajā 
direktīvā skaidri paredzētos gadījumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījums veikts, lai pieļautu tādus izņēmumus, kas paredzēti 35. pantā (atbilstīgi 
G. Hökmark grozījumam Nr. 34), tādējādi precizējot, ka drīkst pieļaut izņēmumus attiecībā uz 
vispārējiem ierobežojumiem, kas paredzēti 4. pantā.

Grozījums Nr. 516
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienībām, kurām nav piešķirta atļauja 
saskaņā ar šo direktīvu vai, ja uz AIFP 
neattiecas šī direktīva, saskaņā ar 
dalībvalsts nacionālo likumdošanu nav 
atļauts sniegt pārvaldības pakalpojumus

Vienībām, kurām nav piešķirta atļauja 
saskaņā ar šo direktīvu vai, ja uz AIFP 
neattiecas šī direktīva, saskaņā ar 
dalībvalsts nacionālo likumdošanu nav 
atļauts pārvaldīt AIF vai tirgot to 
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AIF vai tirgot to ieguldījumu apliecības 
vai daļas Kopienā. 

ieguldījumu apliecības vai daļas Eiropas 
Savienībā, izņemot situācijas, kad AIFP ir 
deleģējis funkcijas saskaņā ar šīs 
direktīvas 18. pantu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Kopienas tiesību aktiem (MiFID un PVKIU) saistībā ar deleģēšanas 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 517
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neviens AIFP nedrīkst iesaistīties citādās 
darbībās kā tikai AIF pārvaldīšanā, 
portfeļa diskrecionārā pārvaldīšanā un 
tādu ieguldījumu konsultāciju sniegšanā, 
kas saistīti ar Direktīvas 2004/39/EK 
I pielikuma C iedaļā uzskaitītajiem
instrumentiem. Dalībvalstis var atļaut 
AIFP sniegt dažus administratīvus un 
tirgvedības pakalpojumus, kas šīs 
direktīvas pielikumā minēti kā 
blakuspakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 518
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a AIFP var iesniegt pieteikumu atļaujas 
saņemšanai atbilstīgi šai direktīvai, lai 
Eiropas Savienībā saskaņā ar šo direktīvu 
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pārdotu AIF, kas dibināti pirms šīs 
direktīvas transponēšanas termiņa, bet 
saistībā ar to jāsniedz 31. un 33. pantā 
minētā informācija kompetentajām 
iestādēm un 20. pantā minētā informācija 
— ieguldītājiem.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā svarīgi ieviest klauzulu, kas ļauj saglabāt iepriekšējos noteikumus, kā arī AIFP, 
jo īpaši to ieguldītājiem, dot pietiekami daudz laika jauno pasākumu pielāgošanai, jo īpaši 
tāpēc, ka to darījumi attiecas uz slēgta tipa fondiem.

Grozījums Nr. 519
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Kompetentā iestāde atļauj AIF kļūt 
par AIFP vienīgi tad, ja AIF pārvaldes 
struktūras direktoriem vai dalībniekiem ir 
pietiekami laba reputācija un pietiekama 
pieredze, kas iegūta saistībā ar AIF 
veiktās uzņēmējdarbības veidu, lai 
nodrošinātu šīs direktīvas prasību izpildi.

Or. en

Pamatojums

Nodrošina, ka AIF ir pietiekami sagatavots, lai spētu izpildīt šīs direktīvas prasības. Šī 
nosacījuma pamatā ir pašu pārvaldītiem PVKIU fondiem piemērojama prasība.
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Grozījums Nr. 520
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP var tikt piešķirta atļauja sniegt 
pārvaldības pakalpojumus vai nu visu, vai 
arī atsevišķu veidu AIF.

svītrots

AIFP var būt atļauja saskaņā ar šo 
direktīvu, un tas var būt pilnvarots kā 
pārvaldības vai ieguldījumu uzņēmums 
saskaņā ar Direktīvu 2009/…/EK –
[PVKIU Direktīva].

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums vairs nav vajadzīgs, jo veikti iepriekšējie grozījumi.

Grozījums Nr. 521
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP var būt atļauja saskaņā ar šo 
direktīvu, un tas var būt pilnvarots kā 
pārvaldības vai ieguldījumu uzņēmums 
saskaņā ar Direktīvu 2009/…/EK –
[PVKIU Direktīva].

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU. Skaidri jānoformulē princips, kam atbilstīgi vienības, kurām kā 
AIFP nav piešķirta atļauja saskaņā ar šo direktīvu, nedrīkst sniegt pārvaldības pakalpojumus 
AIF (izņemot deleģēto pienākumu ietvaros). Tiesiskās noteiktības labad katrā AIF, neatkarīgi 
no tā juridiskās struktūras, jābūt tikai vienam AIFP. Direktīvā jāņem vērā fondu struktūru 
atšķirības — daži fondi, piemēram, paši nodrošina savu pārvaldību, savukārt citi ieceļ 
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pieaicinātus pārvaldniekus. Ja AIF par pieaicinātu pārvaldnieku neizraugās AIFP, tad par 
tādu jākļūst pašam AIF.

Grozījums Nr. 522
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP var būt atļauja saskaņā ar šo 
direktīvu, un tas var būt pilnvarots kā 
pārvaldības vai ieguldījumu uzņēmums
saskaņā ar Direktīvu 2009/…/EK –
[PVKIU Direktīva].

Ja AIFP ir atļauja saskaņā ar šo direktīvu 
vai pārvaldības vai ieguldījumu
uzņēmumam ir atļauja saskaņā ar
Direktīvu 2009/65/EK, kompetentās 
iestādes izsniedz atļauju šim AIFP 
saskaņā ar Direktīvu 2009/65 vai 
pārvaldības vai ieguldījumu uzņēmumam 
saskaņā ar šo direktīvu ar nosacījumu, ka 
tiek izpildītas atbilstīgās papildu prasības 
atļaujas saņemšanai. Šim nolūkam 
kompetentās iestādes prasa sniegt tikai to 
informāciju, kura nav bijusi iesniegta 
saistībā ar sākotnējo atļaujas piešķiršanu, 
un ar nosacījumu, ka minētā informācija 
nav mainīta.

Or. en

Justification

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. 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.
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Grozījums Nr. 523
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP var būt atļauja saskaņā ar šo 
direktīvu, un tas var būt pilnvarots kā 
pārvaldības vai ieguldījumu uzņēmums
saskaņā ar Direktīvu 2009/…/EK –
[PVKIU Direktīva].

Ja AIFP ir atļauja saskaņā ar šo direktīvu 
vai pārvaldības vai ieguldījumu
uzņēmumam ir atļauja saskaņā ar
Direktīvu 2009/65/EK, kompetentās 
iestādes izsniedz atļauju šim AIFP 
saskaņā ar Direktīvu 2009/65 vai 
pārvaldības vai ieguldījumu uzņēmumam 
saskaņā ar šo direktīvu ar nosacījumu, ka 
tiek izpildītas atbilstīgās papildu prasības 
atļaujas saņemšanai.

Šim nolūkam kompetentās iestādes prasa
sniegt tikai to informāciju, kura nav bijusi 
iesniegta saistībā ar sākotnējo atļaujas 
piešķiršanu, un ar nosacījumu, ka minētā 
informācija nav mainīta.

Or. en

Pamatojums

Lai saistībā ar AIFP un to uzraugiem izvairītos no nesamērīgi lielām izmaksām, tiem 
uzņēmumiem, kuri jau pārvalda kādu PVKIU vai AIF, ir lietderīgi noteikt tādu pieteikuma 
iesniegšanas kārtību attiecībā uz atļauju pārvaldīt abu veidu fondus, kam atbilstīgi tiem tikai 
jāapliecina, ka ir izpildītas visas šajā direktīvā paredzētās papildu prasības attiecībā uz šo 
papildu darbību, nepieprasot tiem iziet jaunu atļaujas piešķiršanas procedūru.

Grozījums Nr. 524
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pārvaldības pakalpojumiem 
dalībvalstis var atļaut AIFP sniegt 
ieguldījumu konsultācijas kā 
blakuspakalpojumus. Šī darbība ir maza 
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daļa no EIFP apgrozījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 525
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 4. un 8. pants neattiecas uz 
rūpnieciskām kontrolakciju sabiedrībām, 
kuras savas akcijas pārdevušas ES 
regulētajā tirgū, ja vien tām pieder daļas 
savās filiālēs vai saistītajos uzņēmumos ar 
mērķi īstenot rūpnieciskās 
uzņēmējdarbības stratēģiju, un kuru 
izveides galvenais mērķis nebija dot 
ienākumus saviem ieguldītājiem, 
izmantojot ieguldījumu izņemšanu 
plānotajā laikposmā.

Or. en

Pamatojums

Biržu sarakstos iekļauto rūpniecisko kontrolakciju sabiedrību darbību reglamentē Prospekta 
direktīva un Pārredzamības direktīva, kā arī valsts tiesību akti uzņēmējdarbības jomā, 
noteikumi par iekļaušanu biržu sarakstos un citi valsts noteikumi. Tas nodrošina pietiekami 
lielu pārredzamību saistībā ar ieguldītājiem, regulatoriem un sabiedrību kopumā. Direktīvas 
4. un 8. pants ir neattiecināmi un neatbilstoši šāda veida sabiedrībām.

Grozījums Nr. 526
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pārvaldības vai ieguldījumu 
sabiedrību saskaņā ar
Direktīvu 2009/65/EK uzskata par tādu, 
kas pilnvarota arī saistībā ar šīs direktīvas 
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mērķi, un šīm sabiedrībām atļauj 
pārvaldīt valsts līmenī regulētu kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumus, uz kuriem 
neattiecas Direktīva 2009/65/EK.
Pārvaldot AIF, saskaņā ar
Direktīvu 2009/65/EK pārvaldības vai 
ieguldījumu sabiedrība ievēro šīs 
direktīvas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 527
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pārvaldības vai ieguldījumu 
sabiedrību saskaņā ar
Direktīvu 2009/65/EK uzskata par tādu, 
kas pilnvarots arī saistībā ar šīs direktīvas 
mērķi, un šīm sabiedrībām atļauj 
pārvaldīt valsts līmenī regulētu kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumus, uz kuriem 
neattiecas Direktīva 2009/65/EK. 
Pārvaldot AIF, saskaņā ar
Direktīvu 2009/65/EK pārvaldības vai 
ieguldījumu sabiedrība ievēro šīs 
direktīvas noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU. Skaidri jānoformulē princips, kam atbilstīgi vienības, kurām kā 
AIFP nav piešķirta atļauja saskaņā ar šo direktīvu, nedrīkst sniegt pārvaldības pakalpojumus 
AIF (izņemot deleģēto pienākumu ietvaros). Tiesiskās noteiktības labad katrā AIF, neatkarīgi 
no tā juridiskās struktūras, jābūt tikai vienam AIFP. Direktīvā jāņem vērā fondu struktūru 
atšķirības — daži fondi, piemēram, paši nodrošina savu pārvaldību, savukārt citi ieceļ 
pieaicinātus pārvaldniekus. Ja AIF par pieaicinātu pārvaldnieku neizraugās AIFP, tad par 
tādu jākļūst pašam AIF.
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Grozījums Nr. 528
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Neskarot 18. pantu, dalībvalstis 
nodrošina, ka katram AIF, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā, jābūt atsevišķam 
AIFP, kurš ir atbildīgs par šajā direktīvā 
paredzēto prasību ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU. Skaidri jānoformulē princips, kam atbilstīgi vienības, kurām kā 
AIFP nav piešķirta atļauja saskaņā ar šo direktīvu, nedrīkst sniegt pārvaldības pakalpojumus 
AIF (izņemot deleģēto pienākumu ietvaros). Tiesiskās noteiktības labad katrā AIF, neatkarīgi 
no tā juridiskās struktūras, jābūt tikai vienam AIFP. Direktīvā jāņem vērā fondu struktūru 
atšķirības — daži fondi, piemēram, paši nodrošina savu pārvaldību, savukārt citi ieceļ 
pieaicinātus pārvaldniekus. Ja AIF par pieaicinātu pārvaldnieku neizraugās AIFP, tad par 
tādu jākļūst pašam AIF.

Grozījums Nr. 529
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Neskarot 18. pantu, dalībvalstis 
nodrošina, ka katram AIF, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā, jābūt atsevišķam 
AIFP, kurš ir atbildīgs par šajā direktīvā 
paredzēto prasību ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Tiesiskās noteiktības labad katrā AIF, neatkarīgi no tā juridiskās struktūras, jābūt tikai 
vienam AIFP.
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Grozījums Nr. 530
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Neskarot 18. pantu, dalībvalstis 
nodrošina, ka katram AIF, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā, jābūt atsevišķam 
AIFP, kurš ir atbildīgs par šajā direktīvā 
paredzēto prasību ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šo direktīvu katru AIF jāļauj pārvaldīt tikai vienam AIFP.

Grozījums Nr. 531
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Neskarot 18. pantu, dalībvalstis 
nodrošina, ka katram AIF, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā, jābūt atsevišķam 
AIFP, kurš ir atbildīgs par šajā direktīvā 
paredzēto prasību ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Tiesiskās noteiktības labad katrā AIF, neatkarīgi no tā juridiskās struktūras, jābūt tikai 
vienam AIFP.
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Grozījums Nr. 532
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Neskarot 18. pantu, dalībvalstis 
nodrošina, ka katram AIF, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā, jābūt atsevišķam 
AIFP, kurš ir atbildīgs par šajā direktīvā 
paredzēto prasību ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Tiesiskās noteiktības labad katrā AIF, neatkarīgi no tā juridiskās struktūras, jābūt tikai 
vienam AIFP.

Grozījums Nr. 533
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Tikai vienu juridisku personu var 
noteikt par AIFP attiecīgajā AIF, un tai ir 
jābūt atbildīgai par šajā direktīvā 
paredzēto prasību ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Precizējums.



PE439.125v01-00 18/138 AM\804981LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 534
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Atkarībā no sava juridiskā statusa 
AIF var būt iekšēji pārvaldīts fonds vai 
tāds, kas ieceļ pieaicinātu pārvaldnieku.
Ja AIF par pieaicinātu pārvaldnieku nav 
izraudzījies AIFP, tad par tādu jākļūst 
pašam AIF.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU. Skaidri jānoformulē princips, kam atbilstīgi vienības, kurām kā 
AIFP nav piešķirta atļauja saskaņā ar šo direktīvu, nedrīkst sniegt pārvaldības pakalpojumus 
AIF (izņemot deleģēto pienākumu ietvaros). Tiesiskās noteiktības labad katrā AIF, neatkarīgi 
no tā juridiskās struktūras, jābūt tikai vienam AIFP. Direktīvā jāņem vērā fondu struktūru 
atšķirības — daži fondi, piemēram, paši nodrošina savu pārvaldību, savukārt citi ieceļ 
pieaicinātus pārvaldniekus. Ja AIF par pieaicinātu pārvaldnieku neizraugās AIFP, tad par 
tādu jākļūst pašam AIF.

Grozījums Nr. 535
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Atkarībā no sava juridiskā statusa 
AIF var būt iekšēji pārvaldīts fonds vai 
tāds, kas ieceļ pieaicinātu pārvaldnieku. 
Ja AIF par pieaicinātu pārvaldnieku nav 
izraudzījies AIFP, tad par tādu jākļūst 
pašam AIF.

Or. en
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Pamatojums

Direktīvā jāņem vērā fondu struktūru atšķirības — daži fondi, piemēram, paši nodrošina savu 
pārvaldību, savukārt citi ieceļ pieaicinātus pārvaldniekus. Ja AIF par pieaicinātu 
pārvaldnieku neizraugās AIFP, tad par tādu jākļūst pašam AIF.

Grozījums Nr. 536
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Atkarībā no sava juridiskā statusa 
AIF var būt iekšēji pārvaldīts fonds vai 
tāds, kas ieceļ pieaicinātu pārvaldnieku.
Ja AIF par pieaicinātu pārvaldnieku nav 
izraudzījies AIFP, tad par tādu jākļūst 
pašam AIF.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā jāņem vērā fondu struktūru atšķirības — daži fondi, piemēram, paši nodrošina savu 
pārvaldību, savukārt citi ieceļ pieaicinātus pārvaldniekus.  Ja AIF par pieaicinātu 
pārvaldnieku neizraugās AIFP, tad par tādu jākļūst pašam AIF.

Grozījums Nr. 537
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Atkarībā no sava juridiskā statusa 
AIF var būt iekšēji pārvaldīts fonds vai 
tāds, kas ieceļ pieaicinātu pārvaldnieku.
Ja AIF par pieaicinātu pārvaldnieku nav 
izraudzījies AIFP, tad par tādu jākļūst 
pašam AIF.
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Or. en

Pamatojums

Direktīvā jāņem vērā fondu struktūru atšķirības — daži fondi, piemēram, paši nodrošina savu 
pārvaldību, savukārt citi ieceļ pieaicinātus pārvaldniekus.  Ja AIF par pieaicinātu 
pārvaldnieku neizraugās AIFP, tad par tādu jākļūst pašam AIF.

Grozījums Nr. 538
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.e Dalībvalstis var atļaut AIF kļūt par 
AIFP. Tomēr katram AIF var būt tikai 
viens AIFP.

Or. en

Pamatojums

Grozījums apstiprina, ka dalībvalstis var atļaut AIF funkcionēt kā AIFP, bet tā nav obligāta 
prasība. Tomēr, lai nodrošinātu skaidri noteiktu reglamentējošo atbildību, drīkst atļaut tikai 
vienu AIFP.

Grozījums Nr. 539
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.f AIFP ir:
a) pieaicināts pārvaldnieks, kas ir AIF vai 
AIF vārdā iecelta juridiska persona 
(ieceltais AIFP) un kas, iecelts par AIFP, 
ir atbildīgs par visa AIF portfeļa 
pārvaldību; vai
b) ja tiesību akti, ar kuriem saskaņā AIF 
ir dibināts, paredz, ka AIF jābūt pārvaldes 
struktūrai, kas ir atbildīga par AIF 
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pārvaldību, un ja pārvaldes struktūra 
izvēlas par pieaicinātu pārvaldnieku 
neizraudzīties AIFP, tad par tādu pilnvaro 
pašu AIF.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā jāņem vērā tāda AIF struktūra, kurš saskaņā ar dalībvalsts uzņēmējdarbības tiesību 
aktiem veidots kā korporatīva struktūra un kuram ir noteikta juridiska prasība direktoru 
padomi izveidot kā savu pārvaldes struktūru, kā tas ir ieguldījumu trasta uzņēmumu 
gadījumā, kad direktorus ievēl AIF akcionāri, pret kuriem šiem direktoriem jāpilda fiduciāri 
pienākumi. Jebkuru konfliktu izdotos atrisināt, ja pašu AIF varētu pilnvarot kā AIFP.

Grozījums Nr. 540
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Atļautās darbības

1. Dalībvalstis pieprasa, lai neviens 
pieaicinātais AIFP, uz ko attiecas šī 
direktīva, neiesaistītos citādās darbībās kā 
vien viena vai vairāku AIF pārvaldīšanā 
saskaņā ar šo direktīvu, izņemot 
administratīvās darbības un tirgvedības 
pakalpojumus, kas uzskaitīti 
Direktīvas 2009/65/EK II pielikumā, 
darbību, kas saistīta ar AIF pakārtotajiem 
aktīviem vai AIF ieguldījumu apliecību 
vai daļu emisiju un izpirkšanu, vai 
PVKIU papildu pārvaldību atbilstīgi 
saņemtajai atļaujai saskaņā ar 
Direktīvu 2009/65/EK, vai pakalpojumiem 
saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 
6. panta 2. punktu, attiecībā uz ko AIFP ir 
saņēmis atļauju.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka neviens pašu 
pārvaldīts AIF, uz ko attiecas šī direktīva, 
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neiesaistās citādās darbībās kā vien 
iekšējās pārvaldības darbībās, kas 
uzskaitītas Direktīvas 2009/65/EK 
II pielikumā, izņemot šī AIF tirdzniecību 
un darbībās, kas saistītas ar šī AIF 
pakārtotajiem aktīviem vai AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu emisiju un 
izpirkšanu.
3. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
papildus 1. punktā uzskatītajām darbībām 
var atļaut ārēji ieceltiem AIFP sniegt 
šādus pakalpojumus:
a) ieguldījumu portfeļu, tostarp pensiju 
fondu un papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūciju portfeļu, 
pārvaldīšanu atbilstīgi 
Direktīvas 2003/41/EK 19. panta 
1. punktam, saskaņā ar diskrecionāru, 
atsevišķu klientu sniegtu pilnvarojumu;
b) blakuspakalpojumus:
i) rīkojumu pieņemšanu un pārsūtīšanu 
saistībā ar AIF;
ii) uzraudzību un administratīvo vadību
saistībā ar AIF, tostarp saistītus 
pakalpojumus, piemēram, skaidras 
naudas/nodrošinājuma pārvaldību;
iii) ieguldījumu konsultācijas attiecībā uz 
vienu vai vairākiem 
Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma 
C iedaļā uzskaitītajiem instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU un MiFID.
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Grozījums Nr. 541
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Atļautās darbības

1. Dalībvalstis pieprasa, lai neviens 
pieaicinātais AIFP, uz ko attiecas šī 
direktīva, neiesaistītos citādās darbībās kā 
vien viena vai vairāku AIF pārvaldīšanā 
saskaņā ar šo direktīvu, izņemot 
pielikuma 2. un 3. punktā minētos 
pakalpojumus, darbības, kas saistītas ar 
AIF pakārtotajiem aktīviem vai AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu emisiju un 
izpirkšanu, vai PVKIU papildu pārvaldību 
atbilstīgi saņemtajai atļaujai saskaņā ar 
Direktīvu 2009/65/EK, vai pakalpojumiem 
saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 
6. panta 2. punktu, attiecībā uz ko AIFP ir 
saņēmis atļauju.
2. Dalībvalstis pieprasa, ka neviens iekšēji 
pārvaldīts AIF, uz ko attiecas šī direktīva, 
neiesaistās citādās darbībās kā vien šī 
AIF iekšējās pārvaldības darbībās, kas 
minētas pielikuma 2. un 3. punktā, un 
darbībās, kas saistītas ar šī AIF 
pakārtotajiem aktīviem vai AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu emisiju un 
izpirkšanu.
3. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
papildus 1. punktā uzskatītajām darbībām 
var atļaut ārēji ieceltiem AIFP sniegt 
šādus pakalpojumus:
a) ieguldījumu portfeļu un ar šo portfeļu 
pakārtotajiem aktīviem saistīto darbību, 
tostarp pensiju fondu un papildpensijas 
kapitāla uzkrāšanas institūciju portfeļu, 
pārvaldīšanu atbilstīgi 
Direktīvas 2003/41/EK 19. panta 
1. punktam, saskaņā ar diskrecionāru, 
atsevišķu klientu sniegtu pilnvarojumu; 
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un
b) blakuspakalpojumus:
i) rīkojumu pieņemšanu un pārsūtīšanu 
saistībā ar AIF;
ii) ieguldījumu konsultācijas attiecībā uz 
vienu vai vairākiem 
Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma 
C iedaļā uzskaitītajiem instrumentiem;
iii) uzraudzību un administratīvo vadību
saistībā ar AIF, tostarp saistītus 
pakalpojumus, piemēram, skaidras 
naudas/nodrošinājuma pārvaldību.
4. AIFP saskaņā ar šo direktīvu nav 
atļauts sniegt tikai 3. punktā minētos 
pakalpojumus vai sniegt 
blakuspakalpojumus bez atļaujas attiecībā 
uz 3. punkta a) apakšpunktā minētajiem 
pakalpojumiem, vai veikt tikai pielikuma 
2. un 3. punktā minētās darbības.
5. Direktīvas 2004/39/EK 2. panta 
2. punktu, kā arī 12., 13. un 19. pantu 
piemēro AIFP sniegtajiem 
pakalpojumiem, kas minēti šī panta 
3. punktā.

Or. en

Pamatojums

To pārvaldības darbību un blakuspakalpojumu definēšana, ko var sniegt AIFP. Lai izvairītos 
no interešu konfliktiem, kas attiecas uz fiduciārām darbībām saistībā ar ieguldījumu 
pārvaldīšanu un citām darbībām (banku darbība, apdrošināšana utt.), ir ļoti svarīgi ierobežot 
pārvaldības pakalpojumus līdz kolektīvā portfeļa pārvaldīšanas pamatpakalpojumiem 
(pielikumā) atbilstīgi PVKIU direktīvai un blakuspakalpojumiem (portfeļu diskrecionāra 
pārvaldīšana un daži papildu pakalpojumi).

Grozījums Nr. 542
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
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Atļautās darbības
1. Dalībvalstis pieprasa, lai neviens 
pieaicinātais AIFP, uz ko attiecas šī 
direktīva, neiesaistītos citādās darbībās kā 
vien viena vai vairāku AIF pārvaldīšanā 
saskaņā ar šo direktīvu, izņemot 
pielikuma 2. un 3. punktā minētos 
pakalpojumus, darbību, kas saistīta ar 
AIF pakārtotajiem aktīviem vai AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu emisiju un 
izpirkšanu, vai PVKIU papildu pārvaldību 
atbilstīgi saņemtajai atļaujai saskaņā ar 
Direktīvu 2009/65/EK, vai pakalpojumiem 
saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 
6. panta 2. punktu, attiecībā uz ko AIFP ir 
saņēmis atļauju.
2. Dalībvalstis pieprasa, ka neviens iekšēji 
pārvaldīts AIF, uz ko attiecas šī direktīva, 
neiesaistās citādās darbībās kā vien šī 
AIF iekšējās pārvaldības darbībās, kas 
minētas pielikuma 2. un 3. punktā, un 
darbībās, kas saistītas ar šī AIF 
pakārtotajiem aktīviem vai AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu emisiju un 
izpirkšanu.
3. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
papildus 1. punktā uzskatītajām darbībām 
var atļaut ārēji ieceltiem AIFP sniegt 
šādus pakalpojumus:
a) ieguldījumu portfeļu un ar šo portfeļu 
pakārtotajiem aktīviem saistīto darbību, 
tostarp pensiju fondu un papildpensijas 
kapitāla uzkrāšanas institūciju portfeļu, 
pārvaldīšanu atbilstīgi 
Direktīvas 2003/41/EK 19. panta 
1. punktam, saskaņā ar diskrecionāru, 
atsevišķu klientu sniegtu pilnvarojumu; 
un
b) blakuspakalpojumus:
i) rīkojumu pieņemšanu un pārsūtīšanu 
saistībā ar AIF;
ii) ieguldījumu konsultācijas attiecībā uz 
vienu vai vairākiem 
Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma 
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C iedaļā uzskaitītajiem instrumentiem;
iii) uzraudzību un administratīvo vadību
saistībā ar AIF, tostarp saistītus 
pakalpojumus, piemēram, skaidras 
naudas/nodrošinājuma pārvaldību.
4. AIFP saskaņā ar šo direktīvu nav 
atļauts sniegt tikai 3. punktā minētos 
pakalpojumus vai sniegt 
blakuspakalpojumus bez atļaujas attiecībā 
uz 3. punkta a) apakšpunktā minētajiem 
pakalpojumiem, vai veikt tikai pielikuma 
2. un 3. punktā minētās darbības.
5. Direktīvas 2004/39/EK 2. panta 
2. punktu, kā arī 12., 13. un 19. pantu 
piemēro AIFP sniegtajiem 
pakalpojumiem, kas minēti šī panta 
3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no interešu konfliktiem, kas attiecas uz fiduciārām darbībām saistībā ar 
ieguldījumu pārvaldīšanu un citām darbībām (banku darbība, apdrošināšana utt.), ir ļoti 
svarīgi ierobežot pārvaldības pakalpojumus līdz kolektīvā portfeļa pārvaldīšanas 
pamatpakalpojumiem (pielikumā) atbilstīgi PVKIU direktīvai un blakuspakalpojumiem 
(portfeļu diskrecionāra pārvaldīšana un daži papildu pakalpojumi).

Grozījums Nr. 543
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
AIFP darbības

1. Dalībvalstis pieprasa, lai neviens 
pieaicinātais AIFP, uz ko attiecas šī 
direktīva, neiesaistītos citādās darbībās kā 
vien viena vai vairāku AIF pārvaldīšanā 
saskaņā ar šo direktīvu, izņemot darbības, 
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kas minētas šīs direktīvas pielikuma 2. un 
3. punktā, darbības, kas saistītas ar AIF 
pakārtotajiem aktīviem vai AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu emisiju un 
izpirkšanu, vai PVKIU papildu pārvaldību 
atbilstīgi saņemtajai atļaujai saskaņā ar 
Direktīvu 2009/65/EK, vai pakalpojumiem 
saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 
6. panta 2. punktu, attiecībā uz ko AIFP ir 
saņēmis atļauju.
2. Dalībvalstis pieprasa, ka neviens iekšēji 
pārvaldīts AIF, uz ko attiecas šī direktīva, 
neiesaistās citādās darbībās kā vien šī 
AIF iekšējās pārvaldības darbībās, kas 
minētas pielikuma 2. un 3. punktā, un 
darbībās, kas saistītas ar šī AIF 
pakārtotajiem aktīviem vai AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu emisiju un 
izpirkšanu.
3. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
papildus viena vai vairāku AIF 
pārvaldīšanai var atļaut ārēji ieceltiem 
AIFP sniegt šādus pakalpojumus:
a) ieguldījumu portfeļu, tostarp pensiju 
fondu un papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūciju portfeļu, 
pārvaldīšanu atbilstīgi 
Direktīvas 2003/41/EK 19. panta 
1. punktam, saskaņā ar diskrecionāru, 
atsevišķu klientu sniegtu pilnvarojumu;
b) blakuspakalpojumus:
i) ieguldījumu konsultācijas;
ii) uzraudzību un administratīvo vadību 
attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu ieguldījumu apliecībām.
4. AIFP saskaņā ar šo direktīvu nav 
atļauts sniegt tikai 3. punktā minētos 
pakalpojumus vai veikt tikai šīs direktīvas 
I pielikuma 2. un 3. punktā minētās 
darbības.
5. Direktīvas 2004/39/EK 2. panta 
2. punktu, kā arī 12., 13. un 19. pantu 
piemēro AIFP sniegtajiem 
pakalpojumiem, kas minēti šī panta 
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3. punktā.

Or. en

Pamatojums

To pārvaldības darbību un blakuspakalpojumu definēšana, ko var sniegt AIFP. Lai izvairītos 
no interešu konfliktiem, kas attiecas uz fiduciārām darbībām saistībā ar ieguldījumu 
pārvaldīšanu un citām darbībām (banku darbība, apdrošināšana utt.), ir ļoti svarīgi ierobežot 
pārvaldības pakalpojumus līdz kolektīvā portfeļa pārvaldīšanas pamatpakalpojumiem 
(pielikumā) atbilstīgi PVKIU direktīvai un blakuspakalpojumiem (portfeļu diskrecionāra 
pārvaldīšana un daži papildu pakalpojumi).

Grozījums Nr. 544
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atļauju piešķir tās uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes, kur AIF paredzēts 
piedāvāt ieguldītājiem. Uzņēmējas 
dalībvalsts kompetento iestāžu piešķirtā 
atļauja nav derīga AIF piedāvāšanai 
nevienā citā dalībvalstī.
Visās dalībvalstīs derīgu atļauju piešķir 
ESMA. AIF, kas neatrodas Eiropas 
Savienībā, nevar pieteikties šādas atļaujas 
saņemšanai. 

AIFP, kas iesniedz pieteikumu atļaujas 
saņemšanai, jānodrošina zemāk minētā 
informācija tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kur ir tā juridiskā adrese:

AIF, kas iesniedz pieteikumu atļaujas 
saņemšanai, jānodrošina zemāk minētā 
informācija tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kur ir tā juridiskā adrese:

Or. en

Pamatojums

Eiropas aģentūrai jāpiešķir Eiropas pase, lai izvairītos no jebkādas regulējuma arbitrāžas 
starp dalībvalstīm. Uzņēmējai dalībvalstij jābūt iespējai nepiešķirt atļauju trešās valsts AIF, 
kas tiek piedāvāts attiecīgās dalībvalsts ieguldītājiem.
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Grozījums Nr. 545
Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP, kas iesniedz pieteikumu atļaujas 
saņemšanai, jānodrošina zemāk minētā 
informācija tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kur ir tā juridiskā adrese:

1. AIFP, kas iesniedz pieteikumu atļaujas 
saņemšanai, jānodrošina zemāk minētā 
informācija tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kur ir tā juridiskā adrese, vai tad, 
ja AIFP nav dibināts Eiropas Savienībā, 
tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, 
kurā tas paredzējis visaktīvāk īstenot 
pārvaldītā AIF tirgvedības pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 546
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP, kas iesniedz pieteikumu atļaujas 
saņemšanai, jānodrošina zemāk minētā 
informācija tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kur ir tā juridiskā adrese:

Dalībvalstis pieprasa, ka AIFP, kas 
iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, 
jānodrošina zemāk minētā informācija 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm:

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu sistēmisku risku efektīvu uzraudzību un pārraudzību, ir jāizveido mehānisms, 
kas nodrošinātu precīzu un efektīvi organizētu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES 
iestādēm un ar ko saistībā ESMA būtu piešķirtas pilnvaras, ļaujot tai saņemt attiecīgo 
informāciju, valsts iestāžu un fondu pārvaldnieku darbā iejaukties pastāvīgi un ad hoc
kārtībā, kā arī pieņemt juridiski saistošus tehniskus standartus, lai identificētu un risinātu 
jautājumus saistībā ar finanšu tirgus integritātes un stabilitātes riskiem, tostarp sistēmisku 
risku, ko rada pārmērīgi liels piesaistīto līdzekļu apjoms.
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Grozījums Nr. 547
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) informācija par personām, kuras 
efektīvi īsteno AIFP uzņēmējdarbību;

Or. en

Pamatojums

Šī informācija ir jāiekļauj, jo tā ir būtiska.

Grozījums Nr. 548
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācija par AIFP tiešu vai netiešu 
akcionāru vai dalībnieku identitāti, 
fiziskām un juridiskām personām, kurām ir 
kvalifikācijas kapitāldaļas, un par šo 
kapitāldaļu apjomu; 

a) informācija par AIFP tiešu vai netiešu 
akcionāru vai dalībnieku identitāti, 
fiziskām un juridiskām personām, kurām ir 
kvalifikācijas kapitāldaļas, un par šo 
kapitāldaļu apjomu laikā, kad tiek 
iesniegts pieteikums atļaujas saņemšanai; 
šo punktu nepiemēro pašu pārvaldītiem 
AIF; 

Or. en

Pamatojums

Šis pienākums nav jāpiemēro fondiem, kas paši nodrošina savu pārvaldību.
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Grozījums Nr. 549
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācija par AIFP tiešu vai netiešu 
akcionāru vai dalībnieku identitāti, 
fiziskām un juridiskām personām, kurām ir 
kvalifikācijas kapitāldaļas, un par šo 
kapitāldaļu apjomu;

a) informācija par personām, kuras 
efektīvi īsteno AIFP uzņēmējdarbību, un
AIFP tiešu vai netiešu akcionāru vai 
dalībnieku identitāti, fiziskām un 
juridiskām personām, kurām ir 
kvalifikācijas kapitāldaļas, un par šo 
kapitāldaļu apjomu;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu sistēmisku risku efektīvu uzraudzību un pārraudzību, ir jāizveido mehānisms, 
kas nodrošinātu precīzu un efektīvi organizētu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES 
iestādēm un ar ko saistībā ESMA būtu piešķirtas pilnvaras, ļaujot tai saņemt attiecīgo 
informāciju, valsts iestāžu un fondu pārvaldnieku darbā iejaukties pastāvīgi un ad hoc
kārtībā, kā arī pieņemt juridiski saistošus tehniskus standartus, lai identificētu un risinātu 
jautājumus saistībā ar finanšu tirgus integritātes un stabilitātes riskiem, tostarp sistēmisku 
risku, ko rada pārmērīgi liels piesaistīto līdzekļu apjoms.

Grozījums Nr. 550
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) informācija par AIFP identitāti;

Or. en

Pamatojums

Informācija jāsniedz par AIFP identitāti, jo atļaujas piešķiršana attiecas uz AIF.
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Grozījums Nr. 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) darbības programma, tostarp informācija 
par to, kā AIFP plāno pildīt savas saistības 
saskaņā ar III, IV nodaļu un attiecīgos 
gadījumos saskaņā ar V, VI un VII nodaļu;

b) darbības programma, tostarp informācija 
par to, kā AIFP plāno pildīt savas saistības 
saskaņā ar III, IV nodaļu un attiecīgos 
gadījumos saskaņā ar V, VI un VII nodaļu, 
kā arī informācija par dalībvalstīm, kurās 
AIFP plāno tirgot tos AIF, ko tas 
pārvalda;

Or. en

Grozījums Nr. 552
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) darbības programma, tostarp informācija 
par to, kā AIFP plāno pildīt savas saistības 
saskaņā ar III, IV nodaļu un attiecīgos 
gadījumos saskaņā ar V, VI un VII nodaļu;

b) darbības programma, kurā noteikta 
AIFP organizatoriskā struktūra, tostarp 
informācija par to, kā AIFP plāno pildīt 
savas saistības saskaņā ar III, IV nodaļu un 
attiecīgos gadījumos saskaņā ar V, VI un 
VII nodaļu;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu sistēmisku risku efektīvu uzraudzību un pārraudzību, ir jāizveido mehānisms, 
kas nodrošinātu precīzu un efektīvi organizētu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES 
iestādēm un ar ko saistībā ESMA būtu piešķirtas pilnvaras, ļaujot tai saņemt attiecīgo 
informāciju, valsts iestāžu un fondu pārvaldnieku darbā iejaukties pastāvīgi un ad hoc
kārtībā, kā arī pieņemt juridiski saistošus tehniskus standartus, lai identificētu un risinātu 
jautājumus saistībā ar finanšu tirgus integritātes un stabilitātes riskiem, tostarp sistēmisku 
risku, ko rada pārmērīgi liels piesaistīto līdzekļu apjoms.
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Grozījums Nr. 553
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) darbības programma, tostarp informācija 
par to, kā AIFP plāno pildīt savas saistības 
saskaņā ar III, IV nodaļu un attiecīgos 
gadījumos saskaņā ar V, VI un VII nodaļu;

b) darbības programma, tostarp informācija 
par to, kā AIF un tā AIFP plāno pildīt 
savas saistības saskaņā ar III, IV nodaļu un 
attiecīgos gadījumos saskaņā ar V, VI un 
VII nodaļu;

Or. en

Pamatojums

Atbilstība iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 554
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) detalizēta informācija par to AIF 
raksturīgajām īpašībām, ko tas plāno 
pārvaldīt, tai skaitā to dalībvalstu vai trešo 
valstu identifikācija, kuru teritorijā AIF 
atrodas;

c) informācija par ieguldījumu 
stratēģijām, tostarp AIFP politiku 
attiecībā uz piesaistīto līdzekļu
izmantošanu, kā arī riska profilu un citām 
to AIF raksturīgajām īpašībām, ko tas 
pārvalda vai plāno pārvaldīt, tai skaitā
informācija par to dalībvalstu vai trešo 
valstu, kur tie ir izveidoti vai kur tos 
plānots izveidot;
ca) informācija par pakārtoto fondu 
juridisko adresi, ja šāds AIF ir fondu 
fonds,
cb) informācija par galvenā fonda 
juridisko adresi;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu sistēmisku risku efektīvu uzraudzību un pārraudzību, ir jāizveido mehānisms, 
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kas nodrošinātu precīzu un efektīvi organizētu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES 
iestādēm un ar ko saistībā ESMA būtu piešķirtas pilnvaras, ļaujot tai saņemt attiecīgo 
informāciju, valsts iestāžu un fondu pārvaldnieku darbā iejaukties pastāvīgi un ad hoc
kārtībā, kā arī pieņemt juridiski saistošus tehniskus standartus, lai identificētu un risinātu 
jautājumus saistībā ar finanšu tirgus integritātes un stabilitātes riskiem, tostarp sistēmisku 
risku, ko rada pārmērīgi liels piesaistīto līdzekļu apjoms.

Grozījums Nr. 555
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) detalizēta informācija par to AIF 
raksturīgajām īpašībām, ko tas plāno 
pārvaldīt, tai skaitā to dalībvalstu vai trešo 
valstu identifikācija, kuru teritorijā AIF 
atrodas;

c) detalizēta informācija par AIF 
raksturīgajām īpašībām, tai skaitā to 
dalībvalstu vai trešo valstu identifikācija, 
kuru teritorijā AIF atrodas;

Or. en

Pamatojums

AIF piemērojamā atļaujas piešķiršana.

Grozījums Nr. 556
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) katra AIF, ko AIFP plāno pārvaldīt,
fondu apvienošanas noteikumi un 
instrumenti;

d) fondu apvienošanas noteikumi un 
instrumenti;

Or. en

Pamatojums

AIF piemērojamā atļaujas piešķiršana.



AM\804981LV.doc 35/138 PE439.125v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 557
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) katra AIF, ko AIFP plāno pārvaldīt, 
fondu apvienošanas noteikumi un 
instrumenti;

d) katra AIF, ko AIFP pārvalda, fondu 
apvienošanas noteikumi un instrumenti;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu sistēmisku risku efektīvu uzraudzību un pārraudzību, ir jāizveido mehānisms, 
kas nodrošinātu precīzu un efektīvi organizētu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES 
iestādēm un ar ko saistībā ESMA būtu piešķirtas pilnvaras, ļaujot tai saņemt attiecīgo 
informāciju, valsts iestāžu un fondu pārvaldnieku darbā iejaukties pastāvīgi un ad hoc
kārtībā, kā arī pieņemt juridiski saistošus tehniskus standartus, lai identificētu un risinātu 
jautājumus saistībā ar finanšu tirgus integritātes un stabilitātes riskiem, tostarp sistēmisku 
risku, ko rada pārmērīgi liels piesaistīto līdzekļu apjoms.

Grozījums Nr. 558
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ja tas jau ir iespējams, tad katra AIF, 
ko AIFP plāno pārvaldīt, fondu 
apvienošanas noteikumi un instrumenti;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu sistēmisku risku efektīvu uzraudzību un pārraudzību, ir jāizveido mehānisms, 
kas nodrošinātu precīzu un efektīvi organizētu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES 
iestādēm un ar ko saistībā ESMA būtu piešķirtas pilnvaras, ļaujot tai saņemt attiecīgo 
informāciju, valsts iestāžu un fondu pārvaldnieku darbā iejaukties pastāvīgi un ad hoc
kārtībā, kā arī pieņemt juridiski saistošus tehniskus standartus, lai identificētu un risinātu 
jautājumus saistībā ar finanšu tirgus integritātes un stabilitātes riskiem, tostarp sistēmisku 
risku, ko rada pārmērīgi liels piesaistīto līdzekļu apjoms.
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Grozījums Nr. 559
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) informācija par pasākumiem, kas 
paredzēti, lai deleģētu pārvaldības 
pakalpojumu funkcijas trešām personām, 
kā tas minēts 18. pantā un attiecīgos 
gadījumos 35. pantā;

e) ja tas jau ir iespējams, tad informācija 
par pasākumiem, kas paredzēti, lai deleģētu 
pārvaldības pakalpojumu funkcijas trešām 
personām, kā tas minēts 18. pantā;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu sistēmisku risku efektīvu uzraudzību un pārraudzību, ir jāizveido mehānisms, 
kas nodrošinātu precīzu un efektīvi organizētu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES 
iestādēm un ar ko saistībā ESMA būtu piešķirtas pilnvaras, ļaujot tai saņemt attiecīgo 
informāciju, valsts iestāžu un fondu pārvaldnieku darbā iejaukties pastāvīgi un ad hoc
kārtībā, kā arī pieņemt juridiski saistošus tehniskus standartus, lai identificētu un risinātu 
jautājumus saistībā ar finanšu tirgus integritātes un stabilitātes riskiem, tostarp sistēmisku 
risku, ko rada pārmērīgi liels piesaistīto līdzekļu apjoms.

Grozījums Nr. 560
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) informācija par pasākumiem, kas 
paredzēti, lai deleģētu pārvaldības 
pakalpojumu funkcijas trešām personām, 
kā tas minēts 18. pantā;

e) informācija par pasākumiem, kas 
paredzēti, lai deleģētu pārvaldības 
pakalpojumu funkcijas trešām personām, 
kā tas minēts 18. pantā;

Or. en
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Grozījums Nr. 561
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) informācija par pasākumiem, kas 
paredzēti AIF aktīvu drošai glabāšanai, un
attiecīgos gadījumos informācija par 
saskaņā ar 38. pantu paredzētajiem 
pasākumiem;

f) attiecīgos gadījumos informācija par 
pasākumiem, kas paredzēti AIF aktīvu 
drošai glabāšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 562
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) informācija par pasākumiem, kas 
paredzēti AIF aktīvu drošai glabāšanai, un
attiecīgos gadījumos informācija par 
saskaņā ar 38. pantu paredzētajiem 
pasākumiem;

f) ja tas jau ir iespējams, tad informācija 
par pasākumiem, kas paredzēti AIF aktīvu 
drošai glabāšanai;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu sistēmisku risku efektīvu uzraudzību un pārraudzību, ir jāizveido mehānisms, 
kas nodrošinātu precīzu un efektīvi organizētu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES 
iestādēm un ar ko saistībā ESMA būtu piešķirtas pilnvaras, ļaujot tai saņemt attiecīgo 
informāciju, valsts iestāžu un fondu pārvaldnieku darbā iejaukties pastāvīgi un ad hoc
kārtībā, kā arī pieņemt juridiski saistošus tehniskus standartus, lai identificētu un risinātu 
jautājumus saistībā ar finanšu tirgus integritātes un stabilitātes riskiem, tostarp sistēmisku 
risku, ko rada pārmērīgi liels piesaistīto līdzekļu apjoms.
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Grozījums Nr. 563
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) jebkāda 20. panta 1. punktā minētā 
papildu informācija.

g) ja tas jau ir iespējams, tad jebkāda 
20. panta 1. punktā minētā papildu 
informācija par katru AIF, ko AIFP 
pārvalda vai plāno pārvaldīt.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu sistēmisku risku efektīvu uzraudzību un pārraudzību, ir jāizveido mehānisms, 
kas nodrošinātu precīzu un efektīvi organizētu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES 
iestādēm un ar ko saistībā ESMA būtu piešķirtas pilnvaras, ļaujot tai saņemt attiecīgo 
informāciju, valsts iestāžu un fondu pārvaldnieku darbā iejaukties pastāvīgi un ad hoc
kārtībā, kā arī pieņemt juridiski saistošus tehniskus standartus, lai identificētu un risinātu 
jautājumus saistībā ar finanšu tirgus integritātes un stabilitātes riskiem, tostarp sistēmisku 
risku, ko rada pārmērīgi liels piesaistīto līdzekļu apjoms.

Grozījums Nr. 564
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) ja AIF iesniedz pieteikumu atļaujas 
saņemšanai kā AIFP, tad AIF pārvaldes 
struktūras direktoru vai dalībnieku vārdi 
un detalizēta informācija par iepriekšējo 
darbību un pieredzi saistībā ar 
uzņēmējdarbību AIF jomā.

Or. en

Pamatojums

Ja AIF jāpilnvaro kā AIFP, tas sniedz kompetentajai iestādei informāciju, lai nodrošinātu, ka 
pārvaldes struktūras direktori vai dalībnieki spēj izpildīt šajā direktīvā noteiktās prasības.
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Grozījums Nr. 565
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) ja pašu pārvaldīts AIF iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai kā AIFP, 
tad AIF pārvaldes struktūras dalībnieku 
vārdi un detalizēta informācija par 
iepriekšējo darbību un pieredzi saistībā ar 
AIF veikto uzņēmējdarbību.

Or. en

Pamatojums

Jāsniedz precizējums saistībā ar fonda struktūru.

Grozījums Nr. 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – gc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gc) informācija par AIFP darbības 
rezultātiem un, ja AIFP ir juridiska 
persona, — informācija par AIFP 
likumīgo pārstāvju, direktoru un galveno 
darbinieku darbības rezultātiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 567
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja AIF ir piešķirta atļauja kļūt par AIFP, 
un AIF daļas vai ieguldījumu apliecības 
tiek tirgotas atklātos tirgos, tad AIF nav 
jāsniedz 5. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētā informācija, bet 
detalizēti jāinformē par to, kuros tirgos tas 
tirgo savas daļas vai ieguldījumu 
apliecības, un kur pārbaudes nolūkā ir 
pieejams tā akcionāru reģistrs.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz tiem AIF, kuru daļas vai ieguldījumu apliecības tiek tirgotas atklātos tirgos, 
5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajai informācijai ir maza nozīme, turklāt tā ātri kļūtu 
par novecojušu informāciju, jo daļu tirdzniecība notiek nepārtraukti.  Alternatīva iespēja 
paredz sniegt kompetentajām iestādēm lietderīgāku informāciju, nodrošinot efektīvu 
pārraudzību.

Grozījums Nr. 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP galvenajam birojam jābūt tajā pašā 
dalībvalstī, kurā ir tā juridiskā adrese.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir ieviesta saskaņota procedūra, lai aizsargātu to dalībvalstu ieguldītājus, kur tiks tirgoti 
fondi. Galīgo lēmumu pieņems piederības dalībvalsts, bet ar uzņēmējām dalībvalstīm notiks 
apspriešanās, turklāt tām visu laiku būs pieejama visa attiecīgā informācija.
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Grozījums Nr. 569
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP galvenajam birojam jābūt tajā pašā 
dalībvalstī, kurā ir tā juridiskā adrese.

AIFP jābūt likumīgi dibinātam tajā pašā 
dalībvalstī, kurā ir tā juridiskā adrese.

Or. en

Pamatojums

Pret tiem trešo valstu AIFP un AIF, 1) kuru fiziskā atrašanās vieta ir kādā no ES dalībvalstīm 
un 2) kuri reģistrēti kādā ES dalībvalsts regulatīvajā iestādē, atbilstīgi šai direktīvai jāizturas 
tāpat kā pret Eiropas Savienības AIFP un AIF.

Grozījums Nr. 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju, kas kompetentajai iestādei 
sniegta saskaņā ar 1. punktu, kā arī 
jebkādus šajā saistībā veiktos grozījumus 
vai papildinājumus attiecīgā iestāde 
nekavējoties paziņo tām dalībvalstīm, 
kurās AIFP plāno tirgot pārvaldītos AIF, 
un nekavējoties iesniedz Eiropas 
Vērtspapīru regulatoru komitejā (EVRK). 
Īpaši šim nolūkam EVRK izveido un 
izmanto datu bāzi, kas ir pieejama visu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Ir ieviesta saskaņota procedūra, lai aizsargātu to dalībvalstu ieguldītājus, kur tiks tirgoti 
fondi. Galīgo lēmumu pieņems piederības dalībvalsts, bet ar uzņēmējām dalībvalstīm notiks 
apspriešanās, turklāt tām visu laiku būs pieejama visa attiecīgā informācija.
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Grozījums Nr. 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Sešu nedēļu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas to dalībvalstu kompetentās 
iestādes, kurās AIFP plāno tirgot AIF, ko 
tas pārvalda, ir tiesīgas:
a) no kompetentās iestādes, kurā AIFP 
iesniedzis savu pieteikumu, pieprasīt 
jebkādu papildu informāciju par AIFP, 
kurš iesniedzis pieteikumu, ko minētā 
kompetentā iestāde bija tiesīga pieprasīt;
b) sniegt informāciju kompetentajai 
iestādei, kurā AIFP iesniedzis savu 
pieteikumu;
c) izteikt jebkādus iebildumus attiecībā uz 
atļaujas piešķiršanu pieteikuma 
iesniedzējam un šajā saistībā saņemt 
detalizētu atbildi no kompetentās iestādes, 
kurā AIFP iesniedzis savu pieteikumu.

Or. en

Pamatojums

Ir ieviesta saskaņota procedūra, lai aizsargātu to dalībvalstu ieguldītājus, kur tiks tirgoti 
fondi. Galīgo lēmumu pieņems piederības dalībvalsts, bet ar uzņēmējām dalībvalstīm notiks 
apspriešanās, turklāt tām visu laiku būs pieejama visa attiecīgā informācija.

Grozījums Nr. 572
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
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Galvenais reģistrs
1. ESMA jāuztur galvenais publiskais 
reģistrs, kurā par visiem AIF un AIFP 
iekļauta šāda informācija:
a) skaidrs identifikators;
b) katra AIF un AIFP nosaukums;
c) AIFP kompetentā uzraudzības iestāde.
2. Par visiem AIF reģistrā iekļauta šāda 
informācija: 
a) atbildīgais AIFP;
b) depozitārijs;
c) vērtētājs.
3. Reģistru publicē elektroniskā formātā, 
un tas ir publiski pieejams internetā. AIF 
komercdarbības sākums ir atkarīgs no šīs 
reģistrācijas un pieļaujams pēc tās. 

Or. en

Pamatojums

Eiropas līmenī viens galvenais reģistrs daudzajām uzraudzības iestādēm būtu lietderīgs 
risinājums, kas ieguldītājiem un dalībvalstu uzraugiem atvieglotu AIF un AIFP identifikāciju. 
Tas sekmētu pārrobežu pārredzamību, palīdzētu atrast dokumentus, kas iesniegti saistībā ar 
AIF atļaujas piešķiršanu, un noteikt iespējamos saistītos riskus attiecībā uz dažādu AIF 
portfeļiem.

Grozījums Nr. 573
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Galvenais reģistrs

1. ESMA jāuztur galvenais publiskais 
reģistrs, kurā par visiem AIF un AIFP 
iekļauta šāda informācija:
a) skaidrs identifikators;
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b) katra AIF un AIFP nosaukums;
c) AIFP kompetentā uzraudzības iestāde.
2. Par visiem AIF reģistrā iekļauta šāda 
informācija: 
a) atbildīgais AIFP;
b) depozitārijs;
c) vērtētājs.
3. Reģistru publicē elektroniskā formātā, 
un tas ir publiski pieejams internetā. AIF 
komercdarbības sākums ir atkarīgs no šīs 
reģistrācijas un pieļaujams pēc tās.

Or. en

Pamatojums

Eiropas līmenī viens galvenais reģistrs daudzajām uzraudzības iestādēm būtu lietderīgs 
risinājums, kas ieguldītājiem un dalībvalstu uzraugiem atvieglotu AIF un AIFP identifikāciju. 
Tas sekmētu pārrobežu pārredzamību, palīdzētu atrast dokumentus, kas iesniegti saistībā ar 
AIF atļaujas piešķiršanu, un noteikt iespējamos saistītos riskus attiecībā uz dažādu AIF 
portfeļiem.

Grozījums Nr. 574
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes piešķir atļauju tikai tad, ja tās ir 
pārliecinātas, ka AIFP spēs izpildīt šīs 
direktīvas nosacījumus.

1. Kompetentās iestādes piešķir atļauju 
tikai tad, ja tās ir pārliecinātas, ka AIF un 
tā AIFP spēs izpildīt šīs direktīvas 
nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējā grozījumā definētas attiecīgās kompetentās iestādes un atļaujas darbības joma. 

Grozījums Nr. 575
Sari Essayah
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes piešķir atļauju tikai tad, ja tās ir 
pārliecinātas, ka AIFP spēs izpildīt šīs 
direktīvas nosacījumus.

1. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes piešķir atļauju darboties kā AIFP
tikai tad, ja tās ir pārliecinātas, ka AIFP 
spēs izpildīt šīs direktīvas nosacījumus.
Attiecībā uz fondu noteikumiem un citiem 
instrumentiem, kas minēti 5. panta 
1. punkta d) apakšpunktā, atļauju 
nepiešķir.

Or. en

Grozījums Nr. 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes piešķir atļauju tikai tad, ja tās ir 
pārliecinātas, ka AIFP spēs izpildīt šīs 
direktīvas nosacījumus.

1. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes piešķir atļauju tikai tad, ja tās, 
pirms tam ņemot vērā visus saskaņā ar 
5. panta 2.a punktu izteiktos iebildumus, 
ir pārliecinātas, ka AIFP spēs izpildīt šīs 
direktīvas nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 577
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja rodas grūtības, tās var konsultēties ar 
ESMA.
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Or. en

Pamatojums

Sarežģītos gadījumos jākonsultējas ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus un šīs direktīvas efektīvu īstenošanu.

Grozījums Nr. 578
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atļauja ir derīga visās dalībvalstīs. Tikai tāda atļauja, ko ESMA piešķīrusi 
AIF ar juridisko adresi Eiropas 
Savienībā, ir derīga visās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējā grozījumā definētas attiecīgās kompetentās iestādes un atļaujas darbības joma.

Grozījums Nr. 579
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes atsakās piešķirt atļauju, ja to 
uzraudzības funkciju efektīvu īstenošanu 
traucē kāds no zemāk minētajiem 
faktoriem:

2. Kompetentās iestādes atsakās piešķirt 
atļauju, ja to uzraudzības funkciju efektīvu 
īstenošanu traucē kāds no zemāk 
minētajiem faktoriem:

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējā grozījumā definētas attiecīgās kompetentās iestādes un atļaujas darbības joma.
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Grozījums Nr. 580
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atļauja attiecas uz jebkuriem 
deleģēšanas pasākumiem, ko noteicis 
AIFP un par kuriem pieteikumā iekļauta 
informācija.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nosakot, ka AIFP jāsaņem atļauja saistībā ar deleģēšanas pasākumiem, tiktu izvirzīta 
nesamērīga prasība, turklāt tā nedotu reālu labumu saistībā ar šīs direktīvas mērķiem. 
Papildu informācijai skatīt tā grozījuma pamatojumu, kas ierosināts attiecībā uz 18. pantu.

Grozījums Nr. 581
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atļauja attiecas uz jebkuriem 
deleģēšanas pasākumiem, ko noteicis 
AIFP un par kuriem pieteikumā iekļauta
informācija.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Kopienas tiesību aktiem (MiFID un PVKIU) saistībā ar deleģēšanas 
pasākumiem.
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Grozījums Nr. 582
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes var ierobežot šīs atļaujas darbības 
jomu, it īpaši attiecībā uz AIF veidu, ko 
AIFP atļauts pārvaldīt, kā arī attiecībā uz
deleģēšanas pasākumiem.

Kompetentās iestādes var ierobežot šīs 
atļaujas darbības jomu, it īpaši attiecībā uz 
deleģēšanas pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

AIF piemērojamā atļaujas piešķiršana.

Grozījums Nr. 583
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība jāpievērš to AIF risku 
klasifikācijai, kurus pilnvarots pārvaldīt 
AIFP.

Or. en

Pamatojums

Fondiem ir zināms riska potenciāls, kas ir atkarīgs no ieguldījumu stratēģijas. Saistībā ar 
tirgu neitrāls fonds jāvērtē citādāk nekā, piemēram, tā sauktais vienvirziena fonds („long 
only funds”), kas kā vienvirziena modelis, sekmē „burbuļa” veidošanos.
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Grozījums Nr. 584
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentās iestādes informē 
pieteikuma iesniedzēju par to, vai atļauja ir 
vai nav piešķirta, divu mēnešu laikā pēc 
pilnīga pieteikuma iesniegšanas.

4. Kompetentās iestādes rakstiski informē 
pieteikuma iesniedzēju par to, vai atļauja ir 
vai nav piešķirta, divu mēnešu laikā pēc 
pilnīga pieteikuma iesniegšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikreiz, kad ir saņemts atteikums piešķirt 
atļauju vai ir noteikti ierobežojumi, dara 
zināmus attiecīgos iemeslus.

Ikreiz, kad ir saņemts atteikums piešķirt 
atļauju vai ir noteikti ierobežojumi, dara 
zināmus attiecīgos iemeslus. Ja 
kompetentās iestādes neinformē 
pieteikuma iesniedzēju, tad šādu atbildes 
nesniegšanu uzskata par atteikumu, 
nepamatojot pieprasīto atļaujas 
piešķiršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 586
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. AIFP var sākt sniegt pārvaldības 
pakalpojumus piederības dalībvalstī, 

5. AIFP var sākt saņemt līdzekļus no 
ieguldītājiem, tiklīdz ir piešķirta atļauja.
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tiklīdz ir piešķirta atļauja.

Or. en

Grozījums Nr. 587
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Īpaši nosacījumi attiecībā uz atļaujas 
piešķiršanu trešās valstīs esošiem AIF

1. Ja AIFP, kas pārvalda AIF, kurš 
iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, 
ir dibināts Eiropas Savienībā, tad šis 
AIFP būs atbildīgs par to, lai trešās valstīs 
esoši AIF ievērotu šajā direktīvā 
paredzētās prasības tikpat lielā mērā, kā 
tad, ja tie atrastos Eiropas Savienībā.
2. Ja AIF un AIFP abi atrodas trešā 
valstī, atļauju var piešķirt vienīgi tad, ja 
AIF un AIFP atbilst šādām direktīvas 
prasībām:
a) III nodaļa, izņemot 12. un 13. pantu, ja 
AIF darbojas Kopienas finanšu tirgos;
b) IV nodaļa;
c) V nodaļa, izņemot gadījumus, kad AIF 
nedarbojas ES finanšu tirgos un 
neiegādājas biržu sarakstos neiekļautus 
uzņēmumus Eiropas Savienībā.
Šīs direktīvas prasību izpilde jāapstiprina 
padziļinātās pārbaudes procedūrā, ko veic 
viena vai vairākas personas, kuras 
saskaņā ar tiesību aktiem ir pilnvarotas 
veikt pārskatu revīziju atbilstīgi 
Direktīvai 2006/43/EK. Atļauju piešķirs 
kompetentās iestādes, pamatojoties uz šo 
ziņojumu, kas jāveic atkārtoti katru gadu.
3. Lai saņemtu atļauju, AIF jābūt 
izveidotam tādā valstī vai jurisdikcijā, kas 
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nodokļu jomā pilnībā īsteno informācijas 
apmaiņu ar dalībvalsti, tādējādi panākot 
atbilstību starptautiskiem standartiem, 
kuri izklāstīti ESAO Nodokļu 
paraugkonvencijas 26. pantā.
4. Lai saņemtu atļauju, AIF jābūt 
izveidotam tādā valstī, kas nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu ar ESMA 
attiecībā uz konsultatīvās uzraudzības 
jautājumiem.
5. Ja AIF ir izveidots trešā valstī, 
kompetentās iestādes var pagarināt 
6. panta 4. punktā minēto periodu, ja tas 
ir vajadzīgs, lai pārbaudītu šajā direktīvā 
paredzēto nosacījumu izpildi.
6. Ja AIF ir izveidots trešā valstī, tās 
dalībvalsts kompetentās iestādes, kur AIF 
iesniedzis pieteikumu atļaujas 
saņemšanai, var noteikt papildu prasību, 
ja to uzskata par nepieciešamu savu 
ieguldītāju aizsardzības nolūkā.
7. Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu, 
detalizētāk nosakot saturu attiecībā uz 
pieprasīto padziļinātās pārbaudes 
procedūru un efektīvu informācijas 
apmaiņu saistībā ar konsultatīvās 
uzraudzības jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu AIF var iekļūt Eiropas Savienības tirgū, tiklīdz tie izpilda direktīvas prasības 
attiecībā uz ieguldītāju aizsardzību.
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Grozījums Nr. 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants 
Reģistrācijas procedūra un nosacījumi 

sistēmiski nesaistītiem AIFP
1. Sistēmiski nesaistīts AIFP, veicot 
reģistrāciju, sniedz savas piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm
informāciju, kas noteikta 5. panta -a)–a), 
c) un g) apakšpunktā, kā arī šādu 
informāciju:
a) darbības programma, tostarp 
informācija par to, kā AIFP plāno pildīt 
savas saistības saskaņā ar IV nodaļu;
b) AIFP organizatoriskā struktūra.
2. Kompetentās iestādes apstiprina 
reģistrāciju uzreiz pēc tam, kad saņemta 
visa 1. punktā minētā informācija.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas galvenā prioritāte ir novērst sistēmiskus riskus. Lai samazinātu blakusefektu 
radītās problēmas, ko rada „viena pieeja visiem”, mazākiem AIFP tikai jāreģistrējas un
jāizpilda pārredzamības prasības, kuras paredzētas 19.–21. pantā.

Grozījums Nr. 589
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms izmaiņu ieviešanas AIFP paziņo 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm par jebkurām izmaiņām attiecībā 

Pirms izmaiņu ieviešanas AIFP paziņo 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm par jebkurām būtiskām izmaiņām
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uz tā sākotnējā pieteikumā ietverto 
informāciju, kas var būtiski ietekmēt
nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek 
piešķirta atļauja, it īpaši par izmaiņām 
jebkura tā pārvaldītā AIF ieguldījumu 
stratēģijā vai politikā, izmaiņām AIF 
apvienošanās noteikumos un 
instrumentos un izmaiņām attiecībā uz 
jebkuru turpmāko AIF identitāti, ko AIFP 
plāno pārvaldīt.

attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar 
kuriem sākotnēji tiek piešķirta atļauja, it 
īpaši par būtiskām izmaiņām jebkura tā 
pārvaldītā AIF AIFP darbības 
programmā, ieguldījumu stratēģijā vai 
politikā.

Or. en

Pamatojums

Bieži vien prasības saistībā ar profesionālu ieguldītāju veiktiem ieguldījumiem tiek izmainītas 
īsā laikā. Jābūt iespējai AIFP attiecīgus pielāgojumus veikt nekavējoties. Ja šādas izmaiņas 
izvērtē kompetentā iestāde viena mēneša laikā, tad attiecīgā kavēšanās negatīvi ietekmētu 
AIFP tā konkurences vidē.

Grozījums Nr. 590
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms izmaiņu ieviešanas AIFP paziņo 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm par jebkurām izmaiņām attiecībā 
uz tā sākotnējā pieteikumā ietverto 
informāciju, kas var būtiski ietekmēt 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek 
piešķirta atļauja, it īpaši par izmaiņām 
jebkura tā pārvaldītā AIF ieguldījumu 
stratēģijā vai politikā, izmaiņām AIF 
apvienošanās noteikumos un instrumentos 
un izmaiņām attiecībā uz jebkuru 
turpmāko AIF identitāti, ko AIFP plāno 
pārvaldīt.

Pirms izmaiņu ieviešanas AIFP paziņo 
kompetentajām iestādēm par jebkurām 
izmaiņām attiecībā uz tā sākotnējā 
pieteikumā ietverto informāciju, kas var 
būtiski ietekmēt nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem AIF tiek piešķirta atļauja, it īpaši 
par izmaiņām ieguldījumu stratēģijā vai 
politikā, izmaiņām AIF apvienošanās 
noteikumos un instrumentos.

Or. en
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Pamatojums

AIF piemērojamā atļaujas piešķiršana.

Grozījums Nr. 591
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tas ir iekšēji pārvaldīts AIF, kura 
akciju tirdzniecība ir atļauta regulētā 
tirgū, informācija par izmaiņām attiecībā 
uz AIFP akcionāriem, kuriem pieder 
kvalifikācijas kapitāldaļa, jāpaziņo 
kompetentajām iestādēm pirms šo 
izmaiņu ieviešanas vienīgi tad, ja šie 
akcionāri ir pārstāvēti (vai ir to 
pieprasījuši) AIF padomē vai citādā veidā 
ieguvuši (vai plāno iegūt) kontroli vai 
ietekmi AIF padomē vai valdē.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no nevajadzīgiem šķēršļiem saistībā ar AIF daļu tirdzniecību un ieguldījumiem, 
šķiet, būtu vēlams noteikt ierobežojumu saistībā ar prasību iepriekš brīdināt uzraudzības 
iestādes, proti, paredzot, ka tas jādara tikai tajos gadījumos, kad kvalifikācijas kapitāldaļas 
ietekmē vai var ietekmēt valdes sastāvu, izmaina AIF kontroli (piemēram, apvienošanas 
gadījumā) vai citādi rada nekontrolējošu ietekmi pār AIF valdi vai padomi (piemēram, 
gadījumā, kad „aktīvistu” riska ieguldījumu fondi vai akcionāri iesaistās AIF pārvaldībā, lai 
ietekmētu tā stratēģiju vai lēmumus).

Grozījums Nr. 592
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes vai nu apstiprina vai Ja kompetentās iestādes nolemj noteikt 
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nosaka ierobežojumus, vai arī noraida 
attiecīgās izmaiņas viena mēneša laikā no 
minētā paziņojuma saņemšanas.

ierobežojumus vai noraidīt attiecīgās 
izmaiņas, tām jāinformē AIFP viena 
mēneša laikā no minētā paziņojuma 
saņemšanas. Ja kompetentās iestādes 
neiebilst pret izmaiņām novērtēšanas 
perioda laikā, tās drīkst ieviest.

Or. en

Pamatojums

Bieži vien prasības saistībā ar profesionālu ieguldītāju veiktiem ieguldījumiem tiek izmainītas 
īsā laikā. Jābūt iespējai AIFP attiecīgus pielāgojumus veikt nekavējoties. Ja šādas izmaiņas 
izvērtē kompetentā iestāde viena mēneša laikā, tad attiecīgā kavēšanās negatīvi ietekmētu 
AIFP tā konkurences vidē.

Grozījums Nr. 593
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī panta 1. un 2. punktu nepiemēro, ja šīs 
izmaiņas paredz grozīt vienīgi tāda AIFP 
pārvaldīta AIF ieguldījumu stratēģiju vai 
politiku, kas pārdots tikai profesionāliem 
ieguldītājiem. Par šādām izmaiņām AIFP 
atbilstīgi informē kompetentās iestādes.

Or. en

Pamatojums

Bieži vien prasības saistībā ar profesionālu ieguldītāju veiktiem ieguldījumiem tiek izmainītas 
īsā laikā. Jābūt iespējai AIFP attiecīgus pielāgojumus veikt nekavējoties. Ja šādas izmaiņas 
izvērtē kompetentā iestāde viena mēneša laikā, tad attiecīgā kavēšanās negatīvi ietekmētu 
AIFP tā konkurences vidē.
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Grozījums Nr. 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tas ir iekšēji pārvaldīts AIF, kura 
akciju tirdzniecība ir atļauta regulētā 
tirgū, informācija par izmaiņām attiecībā 
uz AIFP akcionāriem, kuriem pieder 
kvalifikācijas kapitāldaļa, jāpaziņo 
kompetentajām iestādēm pirms šo 
izmaiņu ieviešanas vienīgi tad, ja šie 
akcionāri ir pārstāvēti (vai ir to 
pieprasījuši) AIF padomē vai citādā veidā 
ieguvuši (vai plāno iegūt) kontroli vai 
ietekmi AIF padomē vai valdē.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz AIF, kas iekļauti biržas sarakstos un tirgoti regulētos tirgos, parasti šāda 
tirdzniecība var novest pie gadījuma rakstura vai biežām izmaiņām attiecīgā AIF 
kapitāldaļās, pārsniedzot 10 % no kapitāla, vai balsošanas tiesībās. 

Lai izvairītos no nevajadzīgiem šķēršļiem saistībā ar AIF daļu tirdzniecību un ieguldījumiem, 
šķiet, būtu vēlams noteikt ierobežojumu saistībā ar prasību iepriekš brīdināt uzraudzības 
iestādes, proti, paredzot, ka tas jādara tikai tajos gadījumos, kad kvalifikācijas kapitāldaļas 
ietekmē vai var ietekmēt valdes sastāvu, izmaina AIF kontroli vai citādi rada nekontrolējošu 
ietekmi pār AIF valdi vai padomi.

Grozījums Nr. 595
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā 
ar 49.a, 49.b un 49.c pantu, detalizētāk 
nosakot to būtisko izmaiņu novērtēšanas 
kritērijus, kas attiecas uz nosacījumiem, 
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saskaņā ar kuriem piešķirta atļauja.

Or. en

Grozījums Nr. 596
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
8. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes var atsaukt AIFP
izsniegtu atļauju, ja tas:

Kompetentās iestādes var atsaukt AIF
izsniegtu atļauju, ja tas:

Or. en

Pamatojums

AIF piemērojamā atļaujas piešķiršana.

Grozījums Nr. 597
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Kompetentās iestādes, piemērojot šīs 
direktīvas 6., 7. un 8. pantu, reizi 
ceturksnī informēs ESMA, iesniedzot 
konsolidētu pārskatu par atļaujām, kas ir 
vai nav piešķirtas.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei jāsniedz visa attiecīgā informācija, kas izmantojama 
statistikas un uzraudzības mērķiem, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus un šīs 
direktīvas efektīvu īstenošanu.
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Grozījums Nr. 598
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
2.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a nodaļa
Saistības tiem AIFP, kas pārvalda tādu 

AIF portfeļus, kam nav piesaistīto 
līdzekļu, un kuru pārvaldībai pakļauto 
aktīvu summa ir zemāka par 1 miljardu 

euro
8.a pants

Darbības joma
Šī iedaļa attiecas uz AIFP, kuri pārvalda 
tādu AIF portfeļus, kuru pārvaldībai 
pakļautie aktīvi kopā nepārsniedz 
1 000 miljonu euro robežvērtību, ja AIF 
portfeli veido AIF, kam nav piesaistīto 
līdzekļu un attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc katra AIF izveidošanas.

8.b pants
Prasība par atļaujas saņemšanu

1. Dalībvalstis nodrošina, ka neviens 
AIFP, uz ko attiecas šī direktīva, nevar 
sniegt pārvaldības pakalpojumus AIF vai 
tirgot AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības bez iepriekšējas atļaujas.
Uzņēmumiem, kuriem nav piešķirta 
atļauja saskaņā ar šo direktīvu vai, ja uz 
AIFP neattiecas šī direktīva, saskaņā ar 
dalībvalsts nacionālo likumdošanu nav 
atļauts sniegt pārvaldības pakalpojumus 
AIF Eiropas Savienībā.
Uzņēmumiem, kuriem nav piešķirta 
atļauja saskaņā ar:
a) šīs direktīvas II vai VII nodaļu;
b) Direktīvu 2004/39/EK; vai 
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c) Direktīvu 2006/48/EK, 
nav atļauts Eiropas Savienībā 
ieguldītājiem tirgot AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, ar nosacījumu, ka 
ikviena persona drīkst tirgot AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības ieguldītājiem 
dalībvalstī saskaņā ar šīs dalībvalsts 
nacionālo likumdošanu.
2. AIFP var tikt piešķirta atļauja sniegt 
pārvaldības pakalpojumus vai nu visu, vai 
arī atsevišķu veidu AIF.
AIFP var būt atļauja saskaņā ar šo 
direktīvu, un tas var būt pilnvarots kā 
pārvaldības vai ieguldījumu uzņēmums 
saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK.

8.c pants
Atļaujas piešķiršanas procedūra

AIFP, kas iesniedz pieteikumu atļaujas 
saņemšanai, jānodrošina zemāk minētā 
informācija tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kur ir tā juridiskā adrese:
a) informācija par AIFP tiešu vai netiešu 
akcionāru vai dalībnieku identitāti, 
fiziskām un juridiskām personām, kurām 
ir kvalifikācijas kapitāldaļas, un par šo 
kapitāldaļu apjomu;
b) darbības programma, tostarp 
informācija par to, kā AIFP plāno pildīt 
savas saistības saskaņā ar III, IV, V, VI 
un VII nodaļas piemērojamiem 
noteikumiem;
c) informācija par to AIF veidiem, ko tas 
plāno pārvaldīt;
d) attiecīgos gadījumos informācija par 
pasākumiem, kas paredzēti, lai deleģētu 
vērtīgās vai svarīgās pārvaldības 
pakalpojumu funkcijas trešām personām, 
kā tas minēts 18. pantā un attiecīgos 
gadījumos 35. pantā;
e) informācija par pasākumiem, kas 
paredzēti AIF aktīvu drošai glabāšanai.
AIFP galvenajam birojam jābūt tajā pašā 
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dalībvalstī, kurā ir tā juridiskā adrese.
8.d pants

Atļaujas piešķiršanas nosacījumi
1. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes piešķir atļauju tikai tad, ja tās ir 
pārliecinātas, ka AIFP spēs izpildīt šīs 
direktīvas nosacījumus.
Atļauja ir derīga visās dalībvalstīs.
2. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes atsakās piešķirt atļauju, ja to 
uzraudzības funkciju efektīvu īstenošanu 
traucē kāds no zemāk minētajiem 
faktoriem:
a) trešās valsts administratīvie un 
normatīvie akti, kas reglamentē vienu vai 
vairākas fiziskas vai juridiskas personas, 
ar kurām AIFP ir cieša saikne, kā tas 
noteikts Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 
31. punktā;
b) grūtības normatīvo un administratīvo 
aktu piemērošanā.
3. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes var ierobežot šīs atļaujas darbības 
jomu, it īpaši attiecībā uz AIF veidu, ko 
AIFP atļauts pārvaldīt.
4. Kompetentās iestādes informē 
pieteikuma iesniedzēju par to, vai atļauja 
ir vai nav piešķirta, divu mēnešu laikā pēc 
pilnīga pieteikuma iesniegšanas.
Ikreiz, kad ir saņemts atteikums piešķirt 
atļauju vai ir noteikti ierobežojumi, dara 
zināmus attiecīgos iemeslus.
5. AIFP var sākt sniegt pārvaldības 
pakalpojumus piederības dalībvalstī, 
tiklīdz ir piešķirta atļauja.

8.e pants
Papildu paziņojumi un izmaiņas atļaujas 

darbības jomā
Pēc izmaiņu ieviešanas 30 dienu laikā 
AIFP paziņo piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm par jebkurām 
izmaiņām attiecībā uz tā sākotnējā 
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pieteikumā ietverto informāciju, kas var 
būtiski ietekmēt nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem tiek piešķirta atļauja, it īpaši par 
būtiskām izmaiņām jebkura tā pārvaldītā 
AIF ieguldījumu stratēģijā vai politikā, 
izmaiņām AIF apvienošanās vai 
dibināšanas noteikumos un instrumentos 
un izmaiņām attiecībā uz jebkuru 
turpmāko AIF identitāti, ko AIFP plāno 
pārvaldīt.
Ja ierosinātās izmaiņas būtu pretējas 
ierobežojumam, ko piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes noteikušas attiecībā 
uz AIFP atļaujas darbības jomu, tad 
pirms izmaiņu ieviešanas AIFP to paziņo 
šīm kompetentajām iestādēm par 
jebkurām izmaiņām, un kompetentās 
iestādes vai nu apstiprina vai nosaka 
ierobežojumus, vai arī noraida attiecīgās 
izmaiņas viena mēneša laikā no minētā 
paziņojuma saņemšanas.

8.f pants
Atļaujas atsaukšana

Kompetentās iestādes var atsaukt AIFP 
izsniegtu atļauju, ja tas:
1) ir saņēmis atļauju, iesniedzot 
nepatiesas ziņas vai izmantojot citus 
nelikumīgus līdzekļus;
2) vairs neatbilst nosacījumiem, saskaņā 
ar kuriem atļauja piešķirta;
3) ir nopietni vai sistemātiski pārkāpis 
noteikumus, transponējot šo direktīvu.
Pirms šādas atļaujas atsaukšanas 
kompetentās iestādes ņem vērā AIF 
ieguldītāju intereses, un mēģina īstenot 
vai vienkāršot atbilstošus pasākumus 
attiecībā uz AIF turpmāko pārvaldību 
saskaņā ar tā nosacījumiem.

8.g pants
Vispārīgi principi

1. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP var 
sniegt savus pārvaldības pakalpojumus 
tiem AIF, kas atrodas vai ir izveidoti 
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Kopienā, tikai tad, ja tie pastāvīgi ievēro 
šīs direktīvas noteikumus.
AIFP ir pienākums:
a) rīkoties godīgi, pietiekami prasmīgi, 
rūpīgi un uzcītīgi, un taisnīgi, veicot savas 
darbības;
b) rīkoties tā pārvaldīto AIF un šo AIF 
ieguldītāju vislabākajās interesēs 
(kolektīvi saskaņā ar AIF dibināšanas 
dokumentiem);
c) ievērot attiecīgos tiesību aktus un 
noteikumus attiecībā uz tirgus integritāti; 
un
d) nodrošināt, ka pret visiem AIF 
ieguldītājiem izturas taisnīgi.
Neviens ieguldītājs nedrīkst saņemt 
preferenciālu attieksmi, ja vien šāds 
nosacījums neattiecas uz visiem 
ieguldītājiem.
2. Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu, 
nosakot kritērijus, kuri jāizmanto 
kompetentajām iestādēm, lai novērtētu, 
vai AIFP pilda 1. punktā noteiktos 
pienākumus, kuri ir atbilstīgi un samērīgi, 
ņemot vērā dažādu veidu AIFP atšķirīgo 
izmēru, resursus, sarežģītību, raksturu, 
ieguldījumus, ieguldījumu stratēģijas un 
metodes, struktūru un ieguldītājus.

8.h pants
Interešu konflikti

1. Dalībvalstis pieprasa AIFP veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai konstatētu 
interešu konfliktus starp AIFP, tai skaitā 
to vadītājiem, darbiniekiem vai jebkuru 
personu, kura tieši vai netieši saistīta ar 
AIFP kontroles ietvaros, un AIFP 
pārvaldīto AIF ieguldītājiem vai interešu 
konfliktus starp vienu ieguldītāju un kādu 
citu ieguldītāju, kas rodas viena vai 
vairāku AIF pārvaldīšanas laikā.
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AIFP pastāvīgi piemēro efektīvus 
organizatoriskus un administratīvus 
pasākumus, lai veiktu visas pamatotās 
darbības, kas paredzētas, lai novērstu 
interešu konfliktu negatīvu ietekmi uz 
AIF un to ieguldītāju interesēm.
Ja tas ir atbilstīgi un samērīgi, ņemot vērā 
to uzņēmējdarbības raksturu, izmēru un 
sarežģītību, AIFP savā darbības vidē 
jānošķir uzdevumi un pienākumi, ko var 
uzskatīt par savstarpēji nesaderīgiem. 
AIFP novērtē, vai tā darbības nosacījumi 
var ietvert jebkādus citus būtiskus 
interešu konfliktus un paziņo par tiem 
AIF ieguldītājiem.
2. Ja organizatoriski vai administratīvi 
pasākumi, ko AIFP ieviesis interešu 
konfliktu pārvaldībai, nav pietiekami, lai 
ar attiecīgu pārliecību nodrošinātu, ka 
klientu interešu kaitējuma risks būs 
novērsts, AIFP skaidri atklāj iespējamo 
interešu konfliktu vispārējo būtību un/vai 
avotus ieguldītājiem pirms darbību 
uzsākšanas to vārdā un izstrādā 
atbilstīgas politikas un procedūras.

8.i pants
Sākotnējais un pašreizējais kapitāls

AIFP jābūt pašu kapitālam vismaz 
50 000 euro apmērā.
Neatkarīgi no pirmajā apakšpunktā 
izklāstītajās prasībās minētās summas tā 
AIFP pašu kapitāls, kurš nav tas, kas 
pārvalda tikai AIF, kam:
a) nav piesaistīto līdzekļu; un
b) kam nav izpirkšanas tiesību, kuras 
izmantojamas 5 gadu laikā pēc AIF 
izveidošanas,
kura pašu kapitāls nedrīkst būt mazāks 
par pieprasīto summu saskaņā ar 
Direktīvas 2006/49/EK 21. pantu. Tomēr 
vajadzīgā pašu kapitāla summa nedrīkst 
pārsniegt 1 000 000 euro.
Otrā apakšpunkta vajadzībām par AIFP 
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portfeļiem uzskatāmi šādi portfeļi:
a) jebkuri AIFP pārvaldīti AIF portfeļi, 
tostarp to AIF portfeļi, attiecībā uz kuriem 
AIFP ir deleģējis vienu vai vairākas 
funkcijas saskaņā ar 18. pantu, bet 
izņemot tos portfeļus, ko pārvalda 
deleģēto pienākumu ietvaros;

8.j pants
Gada pārskats

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto 
AIF dara pieejamu gada pārskatu par 
katru finanšu gadu. Gada pārskatu dara 
pieejamu ieguldītājiem un kompetentajām 
iestādēm ne vēlāk kā četru mēnešu laikā 
pēc finanšu gada beigām vai situācijā, ja 
informācija tiek pieprasīta no trešām 
personām (piemēram, jebkādu AIF 
pamatieguldījumu revīzijas gadījumā) ne 
vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām.
2. Gada pārskatam jāsatur vismaz šāda 
informācija:
a) bilance vai aktīvu un pasīvu pārskats;
b) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 
finanšu gadu;
c) ziņojums par šīm darbībām attiecīgajā 
finanšu gadā.
3. Gada pārskatā norādītos grāmatvedības 
datus sagatavo saskaņā ar piemērojamos 
AIF apvienošanās vai izveides noteikumos 
un instrumentos paredzētajiem 
grāmatvedības standartiem vai 
principiem, un tos pārbauda viena vai 
vairākas personas, kuras saskaņā ar 
tiesību aktiem ir pilnvarotas veikt 
pārskatu revīziju atbilstīgi
Direktīvai 2006/43/EK. Revidenta 
ziņojumu, tostarp jebkuras piezīmes, 
pilnībā iekļauj gada pārskatā.
4. Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu, 
detalizētāk nosakot gada pārskata saturu 
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un formātu. Šie akti ir atbilstīgi un 
samērīgi, turklāt ir pielāgoti tā AIFP 
veidam, uz ko tie attiecas, un AIF, uz ko 
attiecas ziņojums, ņemot vērā dažādu 
veidu AIFP un AIF, ko tie pārvalda, 
atšķirīgo izmēru, resursus, sarežģītību, 
raksturu, ieguldījumus, ieguldījumu 
stratēģijas un metodes, struktūru un 
ieguldītājus.

8.k pants
Informācijas paziņošana ieguldītājiem

1. AIFP nodrošina, ka, ciktāl tas ir 
piemērojams attiecīgajam AIF, AIF 
ieguldītāji saņem šādu informāciju pirms 
ieguldījumu veikšanas AIF un tās 
izmaiņas:
a) apraksts par AIF ieguldījumu 
stratēģiju un mērķiem, visiem aktīvu 
veidiem, ko AIF var ieguldīt, metodēm, ko 
AIF drīkst izmantot, un visiem 
saistītajiem riskiem, jebkādiem 
piemērojamajiem ieguldījumu 
ierobežojumiem, apstākļiem, kuros AIF 
var izmantot piesaistītos līdzekļus, 
atļautajiem piesaistīto līdzekļu veidiem un 
avotiem un saistītajiem riskiem, un par 
jebkādiem piesaistīto līdzekļu 
izmantošanas ierobežojumiem;
b) apraksts par procedūrām, saskaņā ar 
kurām AIF var mainīt savu ieguldījumu 
stratēģiju vai ieguldījumu politiku vai 
abas;
c) apraksts par juridiskām sekām, ko var 
radīt tādas līgumattiecības, kuras 
noslēgtas, lai veiktu ieguldījumus, tostarp 
informācija par jurisdikciju, 
piemērojamajiem tiesību aktiem un par to, 
vai ir noteikti juridiskie instrumenti, ar 
kuriem paredz spriedumu atzīšanu un 
izpildi fonda atrašanās teritorijā;
d) vajadzības gadījumā AIF pašreizējā vai 
plānotā depozitārija, vērtētāja, revidenta 
un jebkuru citu pašreizējo vai plānoto 
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personu, kuras ir vērtīgo vai svarīgo 
pakalpojumu sniedzēji, identitāte un 
apraksts par viņu pienākumiem un 
ieguldītāja tiesībām šo pienākumu 
neizpildes gadījumā;
e) apraksts par jebkuru vērtīgo vai svarīgo 
deleģētu pārvaldības pienākumu un tās 
trešās personas identitāti, kurai deleģēts 
attiecīgais pienākums;
f) apraksts par AIF vērtēšanas procedūru 
un attiecīgos gadījumos par cenu 
noteikšanas modeļiem aktīvu vērtēšanai,
tai skaitā metodēm, ko izmanto grūti 
novērtējamu aktīvu vērtēšanā;
g) ja attiecībā uz AIF var izmantot 
izpirkšanas tiesības, apraksts par AIF 
likviditātes riska pārvaldību, tai skaitā 
izpirkšanas tiesībām gan parastos, gan 
ārkārtējos apstākļos, ar ieguldītājiem 
saskaņotajiem spēkā esošajiem 
izpirkšanas pasākumiem un par to, kā 
AIFP nodrošina taisnīgu attieksmi pret 
visiem ieguldītājiem;
h) apraksts par visām maksām, nodevām 
un izmaksām, ko tieši vai netieši sedz 
ieguldītāji;
i) gadījumi, kad ieguldītājs saņem 
preferenciālu attieksmi vai tiesības 
saņemt preferenciālu attieksmi, apraksts 
par šādu preferenciālu attieksmi, kā arī 
par to, vai pastāv saikne starp AIFP un šo 
ieguldītāju;
j) jaunākais gada pārskats, ja ir šāds 
ziņojums saistībā ar AIF;
k) apstiprinājums par to, ka AIFP tiek 
piemērotas kapitāla prasības saskaņā ar 
14. pantu vai tam ir saglabāta
profesionālās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana pienācīgā līmenī, kas tirgū 
ir pamatoti pieejams; un
l) attiecīgs paziņojums, ja AIFP 
robežvērtība ir zemāka par 2. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minēto
robežvērtību, vai uz to citu iemeslu dēļ 
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neattiecas visi šīs direktīvas noteikumi.
2. Par katru AIFP pārvaldīto AIF saistībā 
ar izmantojamām izpirkšanas tiesībām
tam periodiski jāpaziņo ieguldītājiem šāda 
informācija:
a) tādu AIF aktīvu procentuālais 
daudzums, kuri ir pakļauti no likviditātes 
trūkuma izrietošiem īpašiem pasākumiem;
b) jebkādi jauni pasākumi AIF likviditātes 
pārvaldībai;
c) AIF pašreizējais riska profils un AIFP 
izmantotās risku pārvaldības sistēmas šo 
risku pārvaldīšanai.
3. Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu, 
detalizētāk nosakot AIFP informācijas 
paziņošanas pienākumus un 2. punktā 
minēto informācijas paziņošanas 
biežumu. Šādus aktus pielāgo tādam 
AIFP, uz kuru tie attiecas, un tie ir 
samērīgi, cita starpā ņemot vērā dažādu 
veidu AIFP atšķirīgo izmēru, resursus, 
sarežģītību, raksturu, ieguldījumus, 
ieguldījumu stratēģijas un metodes, 
struktūru un ieguldītājus.

8.l pants
Paziņojumu sniegšanas pienākumi 

attiecībā pret kompetentajām iestādēm
1. AIFP regulāri ziņo tā piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm par 
galvenajiem tirgiem un instrumentiem, ar 
kuru tirdzniecību tas nodarbojas 
pārvaldītā AIF vārdā.
AIFP sniedz apkopotu informāciju par 
galvenajiem instrumentiem, ar kuru 
tirdzniecību tas nodarbojas, tirgiem, kuros 
tas līdzdarbojas vai aktīvi nodarbojas ar 
tirdzniecību, un par galvenajām 
tirdzniecības ietekmēm, kam katrs no 
pārvaldītajiem AIF ir pakļauts, un katra 
pārvaldītā AIF visnozīmīgāko līdzekļu 
koncentrāciju, kas no tā izriet.
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2. Saistībā ar izmantojamām izpirkšanas 
tiesībām AIFP par katru pārvaldīto AIF 
periodiski jāziņo piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm šāda 
informācija:
a) tādu AIF aktīvu procentuālais 
daudzums, kuri ir pakļauti no likviditātes 
trūkuma izrietošiem īpašiem pasākumiem;
b) jebkādi jauni pasākumi AIF likviditātes 
pārvaldībai;
c) AIF faktiskais riska profils un AIFP 
izmantotie risku pārvaldības instrumenti 
šo risku pārvaldīšanai;
d) tādu aktīvu galvenās kategorijas, kuros 
veikti ieguldījumi no AIF;
e) attiecīgos gadījumos īstermiņa 
pārdošanas izmantošana pārskata perioda 
laikā.
3. AIFP par katru pārvaldīto AIF 
jāiesniedz piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm šādi dokumenti:
a) katra AIFP pārvaldītā AIF gada 
pārskats par katru finanšu gadu četru vai, 
ja nepieciešams, sešu mēnešu laikā pēc 
attiecīgā perioda beigām;
b) visu AIFP pārvaldīto AIF detalizēts 
saraksts katra ceturkšņa beigās.
4. Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu, 
tādējādi detalizētāk nosakot 1., 2. un 3. 
punktā minētos paziņojumu sniegšanas 
pienākumus un to izpildes biežumu. Šie 
akti ir atbilstīgi un samērīgi, turklāt ir 
pielāgoti tā AIFPun AIF veidam, uz ko tie 
attiecas, ņemot vērā cita starpā dažādu 
veidu AIFP atšķirīgo izmēru, resursus,
sarežģītību, raksturu, ieguldījumus, 
ieguldījumu stratēģijas un metodes, 
struktūru un ieguldītājus.

8.m pants
AIF daļu vai ieguldījumu apliecību 
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tirdzniecība piederības dalībvalstī
1. Pilnvarots AIFP drīkst tirgot AIF daļas 
vai ieguldījumu apliecības profesionāliem 
ieguldītājiem AIFP piederības dalībvalstī.
2. Pēc tam, kad beigusies procedūra 
saistībā ar parakstīšanos uz AIF daļām 
vai ieguldījumu apliecībām, 30 dienu 
laikā (ja tie ir AIF, uz kuriem var 
parakstīties visā to pastāvēšanas laikā, 
nevis noteiktā sākuma periodā, tad 
30 dienu laikā pēc sākotnējo 
parakstīšanās) AIFP iesniedz piederības 
valsts kompetentajām iestādēm 
paziņojumu par katru AIF, ko tas tirgo.
Šim paziņojumam jāietver šāda 
informācija:
a) AIF identifikācijas informācija un 
informācija par AIF pastāvīgo atrašanās 
vietu;
b) AIF apvienošanās vai izveides 
noteikumi un instrumenti;
c) AIF apraksts vai jebkāda ieguldītājiem 
pieejama informācija par AIF;
d) detalizēta informācija par pasākumiem, 
kas veikti, lai nodrošinātu, ka AIF tiek 
tirgoti tikai profesionāliem ieguldītājiem 
vai, ja attiecīgā dalībvalsts atļauj AIF 
tirdzniecību privātiem ieguldītājiem, — lai 
nodrošinātu, lai būtu ievēroti visi 
piemērojamie ierobežojumi attiecībā uz 
tirdzniecību privātiem ieguldītājiem, tai 
skaitā arī tādā gadījumā, kad AIFP 
paļaujas uz neatkarīgu vienību darbībām, 
lai sniegtu tirgvedības pakalpojumus 
attiecībā uz tā AIF.
3. Saskaņā ar otrajā daļā noteiktajiem 
īstenošanas pasākumiem un ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi neliedz 
tirgot AIF profesionāliem ieguldītājiem, 
kompetentās iestādes var noteikt 
ierobežojumus vai konkrētus nosacījumus 
AIF tirdzniecībai savā teritorijā atbilstīgi 
šim pantam.
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Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā 
ar 49.a, 49.b un 49.c pantu, ar kuriem 
precizē ierobežojumu vai nosacījumu 
veidus, ko var piemērot AIF tirdzniecībai 
saskaņā ar šā punkta otro daļu. Šādi akti 
neatļauj izmantot nekādus ierobežojumus 
vai nosacījumus, kuri liedz tirgot AIF 
profesionāliem ieguldītājiem.

8.n pants
Dalībvalstu iespēja atļaut AIF 

tirdzniecību privātiem ieguldītājiem
Dalībvalstis var atļaut AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā.
Šādā nolūkā dalībvalstis var noteikt AIFP 
vai AIF prasības, kas var atšķirties no 
šajā direktīvā paredzētajām prasībām.
Dalībvalsts, kas atļauj AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem, ļauj jebkuram 
AIFP, kam piešķirta atļauja saskaņā ar šo 
direktīvu, tirgot AIF privātiem 
ieguldītājiem, pamatojoties uz tiem pašiem 
nosacījumiem un prasībām, kas jāievēro 
valsts AIFP, neatkarīgi no AIFP 
pārvaldītā AIF atrašanās vietas.
Dalībvalstīm, kas atļauj AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā, viena 
gada laikā, sākot no 54. panta 1. punktā 
minētā datuma, informē Komisiju par 
šādiem jautājumiem:
a) AIF veidi, ko AIFP drīkst tirgot 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā;
b) jebkādas papildu prasības, ko 
dalībvalsts nosaka attiecībā uz AIF 
tirdzniecību privātiem ieguldītājiem to 
teritorijā.
Dalībvalstis arī informē Komisiju par 
jebkādām turpmākām izmaiņām attiecībā 
uz pirmo apakšpunktu.

8.o pants
Nosacījumi tirdzniecībai citās dalībvalstīs
1. Pilnvarots AIFP drīkst tirgot AIF daļas 
vai ieguldījumu apliecības profesionāliem 
ieguldītājiem citā dalībvalstī. Gadījumos, 
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kad pilnvarots AIFP tirgo profesionāliem 
ieguldītājiem tā pārvaldītā AIF 
ieguldījumu apliecības vai daļas citā 
dalībvalstī, tam jāiesniedz piederības 
valsts kompetentajām iestādēm turpmāk 
minētie dokumenti 30 dienu laikā pēc 
tam, kad saņemti līdzekļi no ieguldītājiem 
citā dalībvalstī, kuri parakstījušies uz AIF 
daļām vai ieguldījumu apliecībām:
a) paziņojuma vēstule, kurā identificēts 
AIF, ko AIFP tirgo, un informācija par 
AIF pastāvīgo atrašanās vietu;
b) AIF apvienošanās vai izveides 
noteikumi un instrumenti;
c) AIF apraksts vai jebkāda ieguldītājiem 
pieejama informācija par AIF;
d) norāde par dalībvalsti, kur AIFP 
pārvaldībā esošā AIF ieguldījumu 
apliecības vai daļas pārdotas 
profesionāliem ieguldītājiem;
e) pasākumi, kas noteikti AIF 
tirdzniecībai, un attiecīgos gadījumos 
informācija par pasākumiem, kas noteikti, 
lai novērstu attiecīgā AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu tirdzniecību privātiem 
ieguldītājiem.
2. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes nosūta visus 1. punktā minētos 
dokumentus tās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kur AIF 
pārdots, ne vēlāk kā desmit darbdienu 
laikā pēc tam, kad tās saņēmušas šos 
dokumentus. Kompetentās iestādes 
pievieno dokumentiem apliecinājumu, ka 
iesaistītais AIFP ir pilnvarots.
3. Nosūtot dokumentus, piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes 
nekavējoties paziņo AIFP par nosūtīšanu.
4. Uzņēmējas dalībvalstis neievieš papildu 
prasības, kas jāievēro attiecīgajam AIFP 
saistībā ar šajā direktīvā ietvertajiem 
jautājumiem, bet 1. punkta 
e) apakšpunktā minētie pasākumi, kas 
attiecas uz AIF tirdzniecību, ir pakļauti 
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uzņēmējas dalībvalsts likumdošanai un 
uzraudzībai.
5. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 
minētā paziņojuma vēstule un 
apliecinājums ir tādā valodā, kas 
tradicionāli pieņemta starptautisko 
finanšu jomā.
Dalībvalstis nodrošina, ka to 
kompetentajām iestādēm ir pieņemama 
2. punktā minētā dokumentu elektroniska 
nosūtīšana un aizpildīšana.
6. Ja notiek izmaiņas informācijā, kas 
darīta zināma saskaņā ar 2. punktu, AIFP 
30 dienu laikā pēc izmaiņu ieviešanas 
sniedz rakstisku paziņojumu par šīm 
izmaiņām piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm.
Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes nekavējoties informē uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes par šīm 
izmaiņām.
7. Saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu 
Komisija pieņem deleģētos aktus, norādot 
šādus nosacījumus:
a) paziņojuma vēstules standarta parauga 
forma un saturs;
b) apliecinājuma standarta parauga 
forma un saturs.

Or. en

Pamatojums

Tiem AIFP, kuri pārvalda tādu AIF portfeļus, kam nav piesaistīto līdzekļu, un kuru 
pārvaldībai pakļauto aktīvu summa ir mazāka par 1 miljardu euro, nav jāpiemēro visas šīs 
direktīvas prasības.  Visi noteikumi attiecībā uz šādiem AIFP pielāgojami ļoti rūpīgi, lai 
nodrošinātu samērību ar to radīto nelielo risku.
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Grozījums Nr. 599
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
III nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP darbības nosacījumi AIF un to AIFP darbības nosacījumi

Or. en

Pamatojums

Darbības nosacījumi attiecas gan uz AIF, gan AIFP.

Grozījums Nr. 600
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP var 
sniegt savus pārvaldības pakalpojumus 
Kopienā tikai tad, ja tie pastāvīgi ievēro šīs 
direktīvas noteikumus.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP var 
sniegt savus pārrobežu pārvaldības 
pakalpojumus Kopienā tikai tad, ja tie 
pastāvīgi ievēro šīs direktīvas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 601
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP var 
sniegt savus pārvaldības pakalpojumus 
Kopienā tikai tad, ja tie pastāvīgi ievēro šīs 
direktīvas noteikumus.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP var 
sniegt savus pārrobežu pārvaldības 
pakalpojumus Kopienā tikai tad, ja tie 
pastāvīgi ievēro šīs direktīvas noteikumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 602
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) izveidot principus atalgojuma praksei, 
kas novērš īstermiņa peļņas gūšanas 
intereses un nodrošina AIFP un 
ieguldītāju ilgtermiņa intereses.

Or. de

Grozījums Nr. 603
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var pieprasīt AIFP reizi 
gadā atklāt vispārēju informāciju par 
savu iekšēji noteikto atalgojuma politiku.

Or. en

Pamatojums

Arī turpmāk atalgojuma jautājumam jābūt konfidenciālam, par kuru informācija pieejama 
AIF, AIFP, tā ieguldītājiem un kompetentajai iestādei.
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Grozījums Nr. 604
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem īstenošanas
pasākumus, tādējādi nosakot kritērijus, kuri
jāizmanto kompetentajām iestādēm, lai 
novērtētu, vai AIFP pilda 1. punktā 
noteiktos pienākumus.

2. Komisija, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu, var 
paredzēt pasākumus, tādējādi nosakot 
kritērijus, kuri jāizmanto kompetentajām 
iestādēm, lai novērtētu, vai AIFP pilda 1. 
punktā noteiktos pienākumus.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ja šo pantu saglabā, šis ir jaunajām komitoloģijas procedūrām atbilstīgs formulējums.

Grozījums Nr. 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Atalgojums

1. Dalībvalstis pieprasa AIFP ieviest 
atalgojuma politiku un praksi, kas ir 
saskanīga ar pārdomātu un efektīvu riska 
pārvaldību un sekmē to, kā arī nemudina 
uzņemties pārmērīgu risku vai tādu risku, 
kas ir nesaderīgs ar riska profiliem vai 
AIFP pārvaldīto AIF fondu apvienošanas 
noteikumiem un instrumentiem.
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Politikai un praksei jābūt visaptverošai un 
samērīgai attiecībā pret AIFP un tā 
pārvaldītā AIF darbību raksturu, mērogu 
un sarežģītību. Visos gadījumos jāpanāk 
atbilstība I pielikumā noteiktajiem 
principiem.
2. Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu, 
nosakot I pielikumā paredzētos principus. 
EVRK nodrošina pārdomātas atalgojuma 
politikas pamatnostādnes, kas atbilst 
I pielikumā izklāstītajiem principiem. 
Pamatnostādnēs jāņem vērā arī 
pārdomātas atalgojuma politikas principi, 
kas noteikti Komisijas 2009. gada 
30. aprīļa ieteikumā par atlīdzības politiku 
finanšu pakalpojumu nozarē, kā arī AIFP 
un to pārvaldīto AIF izmērs, šo fondu 
iekšējā organizācija, kā arī darbības 
raksturs, darbības joma un sarežģītība. 
Izstrādājot pamatnostādnes par 
atalgojuma politiku, Eiropas Banku 
uzraudzītāju komiteja cieši sadarbojas ar 
EVRK.

Or. en

Pamatojums

Ar atalgojumu saistītajiem pakalpojumiem jābūt piemērojamiem visā finanšu nozarē, lai 
izvairītos no pārmērīgi liela riska uzņemšanās. Šiem pasākumiem jābūt obligātiem, nevis tikai 
indikatīviem. Tiem jo īpaši jāietver viens no šādas atalgojuma politikas galvenajiem 
elementiem, proti, uzkrātā peļņa. Direktīvā jānosaka galvenie principi, bet konkrētāki 
noteikumi jāparedz 2. un 3. līmeņa dokumentos. Pamatnostādnēs var ietvert konkrētākus 
noteikumus attiecībā uz AIFP un AIF izmēru un veidu.

Grozījums Nr. 606
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
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Atalgojums
1. Dalībvalstis pieprasa AIFP ieviest 
atalgojuma politiku un praksi, kas ir 
saskanīga ar pārdomātu un efektīvu riska 
pārvaldību un sekmē to, un vērtības 
radīšanu ilgtermiņā, kā arī nemudina 
uzņemties pārmērīgu risku vai tādu risku, 
kas ir nesaderīgs ar riska profiliem vai 
AIFP pārvaldīto AIF fondu apvienošanas 
noteikumiem un instrumentiem.
2. Atalgojuma politikai un praksei jābūt 
samērīgai attiecībā pret AIFP un tā 
pārvaldītā AIF darbības raksturu, mērogu 
un sarežģītību.

Or. en

Justification

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking.

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms.  Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.
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Grozījums Nr. 607
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Atalgojuma politika

1. AIFP atalgojuma politika nemudina 
uzņemties pārmērīgi lielu risku, kas ir 
neproporcionāls tā pārvaldītā AIF riska 
profilam.
2. Izstrādājot un piemērojot atalgojuma 
politiku tām darbinieku kategorijām, kuru 
profesionālās darbības būtiski ietekmē 
toriska profilu, AIFP ievēro atbilstību 
Direktīvas 2010/.../ES [ar kuru groza 
Direktīvu 2006/48/EK un 
Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz 
kapitāla prasībām, kas piemērojamas 
tirdzniecības portfelim un atkārtotai 
pārvēršanai vērtspapīros] I pielikumā 
izklāstītajiem principiem un attiecībā uz 
atalgojuma politikas uzraudzības 
pārbaudi.
3. Turklāt atalgojuma politikai arī
turpmāk jābūt neatkarīgai no riska, 
atbilstības un vērtēšanas funkcijām.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā novērstas bažas par to, ka kompensācijas struktūra varētu sekmēt pārmērīgu riska 
uzņemšanos. Tajā pašā laikā šādā formulējumā ir atzīts AIF īpašais raksturs. Par riska 
uzņemšanos nav jāpiemēro sankcijas, bet tās jāizmanto tad, ja risks ir neproporcionāls AIF 
riska profilam.
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Grozījums Nr. 608
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Atalgojuma politika

1. AIFP atalgojuma politika nemudina 
uzņemties pārmērīgi lielu risku, kas ir 
neproporcionāls tā pārvaldītā AIF riska 
profilam.
2. Izstrādājot un piemērojot atalgojuma 
politiku tām darbinieku kategorijām, kuru 
profesionālās darbības būtiski ietekmē to 
riska profilu, AIFP ievēro atbilstību 
Direktīvas 2010/.../ES [ar kuru groza 
Direktīvu 2006/48/EK un 
Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz 
kapitāla prasībām, kas piemērojamas 
tirdzniecības portfelim un atkārtotai 
pārvēršanai vērtspapīros] I pielikumā 
izklāstītajiem principiem un attiecībā uz 
atalgojuma politikas uzraudzības 
pārbaudi.
3. Turklāt atalgojuma politikai arī 
turpmāk jābūt neatkarīgai no riska, 
atbilstības un vērtēšanas funkcijām.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā novērstas bažas par to, ka kompensācijas struktūra varētu sekmēt pārmērīgu riska 
uzņemšanos. Tajā pašā laikā šādā formulējumā ir atzīts AIF īpašais raksturs. Par riska 
uzņemšanos nav jāpiemēro sankcijas, bet tās jāizmanto tad, ja risks ir neproporcionāls AIF 
riska profilam.
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Grozījums Nr. 609
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Atalgojuma politika

1. Kompetentās iestādes pieprasa AIF un 
AIFP ieviest atalgojuma politiku un 
praksi, kas ir saskanīga ar pārdomātu un 
efektīvu riska pārvaldību un sekmē to, kā 
arī nemudina uzņemties pārmērīgu risku, 
kas ir nesaderīgs ar riska profiliem vai 
AIFP pārvaldīto AIF fondu apvienošanas 
noteikumiem un instrumentiem. Vērā 
ņem tehniskos kritērijus, kas izklāstīti 
I pielikumā.
2. Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
AIF un AIFP panāk atbilstību 
I pielikumā izklāstītajām prasībām. 

Or. en

Pamatojums

Pārdomāta atalgojuma politika ir jāievieš, lai izvairītos no stratēģijām, kas pieļauj pārmērīgu 
riska uzņemšanos.

Grozījums Nr. 610
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
AIFP atalgojuma politika

Dalībvalstis pieprasa AIFP izstrādāt un 
īstenot pārdomātu atalgojuma politiku un 
praksi, kas ir saskanīga ar efektīvu riska 
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pārvaldību un nodrošina, ka stimuli ir 
saskaņoti ar AIFP, AIF un ieguldītāju 
ilgtermiņa interesēm.

Or. en

Pamatojums

ES noteikumi par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu pārdomātu atalgojuma praksi tiks 
ieviesti līdz ar grozījumiem Direktīvā 2006/48/EK. Lai ES finanšu nozares politikā 
nodrošinātu konsekvenci attiecībā uz atalgojumu, saistībā ar AIFP atalgojuma politiku 
izstrādāto saistošo norādījumu pamatā tiešā veidā jāizmanto visi piemērojamie noteikumi, 
kas paredzēti Direktīvā 2006/48/EK. Lai Parlaments un Padome varētu nodrošināt pienācīgu 
pārraudzību, šīs norādes jāizstrādā, pieņemot deleģētu aktu. Dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm jāpiešķir vajadzīgās pilnvaras, kas tām ļautu uzraudzīt un nodrošināt atbilstību šiem 
tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 611
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Atalgojuma politika

AIFP izstrādā un īsteno pārdomātu 
atalgojuma politiku un praksi, kas ir 
saskanīga ar efektīvu riska pārvaldību un 
vērtības radīšanu ilgtermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 612
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
9.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b pants
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Paziņošana
AIFP informē dalībvalstu kompetentās 
iestādes par atalgojuma politikas un 
prakses raksturīgajām īpašībām.

Or. en

Justification

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking.

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms.  Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Grozījums Nr. 613
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
9.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b pants
Paziņošana

AIFP informē dalībvalstu kompetentās 
iestādes par atalgojuma politikas un 
prakses raksturīgajām īpašībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 614
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
9.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b pants
Paziņošana

AIFP informē dalībvalstu kompetentās 
iestādes par atalgojuma politikas un 
prakses raksturīgajām īpašībām.

Or. en

Pamatojums

ES noteikumi par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu pārdomātu atalgojuma praksi tiks 
ieviesti līdz ar grozījumiem Direktīvā 2006/48/EK. Lai ES finanšu nozares politikā 
nodrošinātu konsekvenci attiecībā uz atalgojumu, saistībā ar AIFP atalgojuma politiku 
izstrādāto saistošo norādījumu pamatā tiešā veidā jāizmanto visi piemērojamie noteikumi, 
kas paredzēti Direktīvā 2006/48/EK. Lai Parlaments un Padome varētu nodrošināt pienācīgu 
pārraudzību, šīs norādes jāizstrādā, pieņemot deleģētu aktu. Dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm jāpiešķir vajadzīgās pilnvaras, kas tām ļautu uzraudzīt un nodrošināt atbilstību šiem 
tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 615
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
9.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.c pants
Kompetentās iestādes

Dalībvalstu kompetentās iestādes var 
iejaukties, veicot piemērotus koriģējošus 
pasākumus, lai novērstu riskus, kas 
varētu rasties, ja AIFP neīsteno 
pārdomātu atalgojuma politiku un praksi.
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Or. en

Justification

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking.

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms.  Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Grozījums Nr. 616
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
9.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.c pants
Kompetentās iestādes

Dalībvalstu kompetentās iestādes var 
iejaukties, veicot piemērotus koriģējošus 
pasākumus, lai novērstu riskus, kas 
varētu rasties, ja AIFP neīsteno 
pārdomātu atalgojuma politiku un praksi.

Or. en
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Grozījums Nr. 617
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
9.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.d pants
AIFP atalgojuma politika

Atbilstīgi 1. punkta mērķiem dalībvalstis 
nodrošina, ka to attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm ir pilnvaras 
piemērot finansiālus un ar finansēm 
nesaistītus sodus un pasākumus. Šiem 
sodiem jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un 
preventīviem.

Or. en

Pamatojums

ES noteikumi par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu pārdomātu atalgojuma praksi tiks 
ieviesti līdz ar grozījumiem Direktīvā 2006/48/EK. Lai ES finanšu nozares politikā 
nodrošinātu konsekvenci attiecībā uz atalgojumu, saistībā ar AIFP atalgojuma politiku 
izstrādāto saistošo norādījumu pamatā tiešā veidā jāizmanto visi piemērojamie noteikumi, 
kas paredzēti Direktīvā 2006/48/EK. Lai Parlaments un Padome varētu nodrošināt pienācīgu 
pārraudzību, šīs norādes jāizstrādā, pieņemot deleģētu aktu. Dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm jāpiešķir vajadzīgās pilnvaras, kas tām ļautu uzraudzīt un nodrošināt atbilstību šiem 
tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 618
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
9.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.e pants
AIFP atalgojuma politika

Lai Eiropas Savienībā nodrošinātu 
konsekventu piemērošanu, ne vēlāk par 
dienu, kad stājas spēkā šī direktīva, 
Komisija, pieņemot deleģētos aktus 
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saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu, 
nosaka saistošus norādījumus par AIFP 
pārdomātu atalgojuma politiku. Šiem 
norādījumiem jānodrošina atbilstība 
Direktīvas 2006/48/EK V pielikumā 
paredzētajiem piemērojamiem 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

ES noteikumi par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu pārdomātu atalgojuma praksi tiks 
ieviesti līdz ar grozījumiem Direktīvā 2006/48/EK. Lai ES finanšu nozares politikā 
nodrošinātu konsekvenci attiecībā uz atalgojumu, saistībā ar AIFP atalgojuma politiku 
izstrādāto saistošo norādījumu pamatā tiešā veidā jāizmanto visi piemērojamie noteikumi, 
kas paredzēti Direktīvā 2006/48/EK. Lai Parlaments un Padome varētu nodrošināt pienācīgu 
pārraudzību, šīs norādes jāizstrādā, pieņemot deleģētu aktu. Dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm jāpiešķir vajadzīgās pilnvaras, kas tām ļautu uzraudzīt un nodrošināt atbilstību šiem 
tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 619
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas
pasākumus:

3. Komisija, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu, var 
paredzēt pasākumus:

Or. en

Pamatojums

Ja šo pantu saglabā, šis ir jaunajām komitoloģijas procedūrām atbilstīgs formulējums.
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Grozījums Nr. 620
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja šo pantu saglabā, šis ir jaunajām komitoloģijas procedūrām atbilstīgs formulējums.

Grozījums Nr. 621
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šis pants neattiecas uz rūpnieciskām 
kontrolakciju sabiedrībām, kuras savas 
akcijas pārdevušas ES regulētajā tirgū, ja 
vien tām pieder daļas savās filiālēs vai 
saistītajos uzņēmumos ar mērķi īstenot 
rūpnieciskās uzņēmējdarbības stratēģiju, 
un kuru izveides galvenais mērķis nebija 
dot ienākumus saviem ieguldītājiem, 
izmantojot ieguldījumu izņemšanu 
plānotajā laikposmā.

Or. en

Pamatojums

Rūpnieciskās kontrolakciju sabiedrībās nav iespējami šāda veida interešu konflikti, kādi 
minēti 10. pantā. Saskaņā ar valsts uzņēmējdarbības tiesību aktiem šādu sabiedrību valdēm 
jāpilda fiduciāri pienākumi pret akcionāriem.
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Grozījums Nr. 622
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka riska pārvaldības un 
portfeļa pārvaldības pienākumi ir nošķirti 
un tādējādi pakļauti atsevišķām 
pārskatīšanām. 

1. AIFP nodrošina, ka riska pārvaldības un 
portfeļa pārvaldības pienākumi ir nošķirti, 
ciktāl tas ir atbilstīgi un samērīgi, ņemot 
vērā AIFP un tā pārvaldītā AIF darbības 
raksturu, mērogu un sarežģītību. 

Or. en

Justification

The requirement to have a separate risk management function should be proportionate to the 
risks presented by the AIFM and the funds it manages.  This will assist in ensuring that costs 
associated with compliance with the requirements of the AIFM Directive (which will 
inevitably be passed on to investors in AIF) are incurred only where there is a commensurate 
benefit to investors. The proposed amendment reflects the similar requirement for investment 
firms subject to MIFID (see Article 7(2) of the MIFID Implementing Directive 2006/73/EC).  
Many AIFM will also provide investment services and activities within the scope of MIFID 
and there should be consistency between the requirements of MIFID and the requirements of 
the AIFM Directive in this respect.

Grozījums Nr. 623
Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka riska pārvaldības un 
portfeļa pārvaldības pienākumi ir nošķirti 
un tādējādi pakļauti atsevišķām 
pārskatīšanām.

1. AIFP nodrošina, ka riska pārvaldības un 
portfeļa pārvaldības pienākumi ir nošķirti, 
ciktāl tas ir atbilstīgi un samērīgi, ņemot 
vērā AIFP un tā pārvaldītā AIF darbības 
raksturu, mērogu un sarežģītību.

Or. en
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Pamatojums

Nav jāpieprasa, lai visi AIFP saglabātu pilnībā nošķirtas funkcijas, jo būtiskāk ir nodrošināt 
vajadzīgo pasākumu proporcionalitāti.

Grozījums Nr. 624
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka riska pārvaldības un 
portfeļa pārvaldības pienākumi ir nošķirti 
un tādējādi pakļauti atsevišķām 
pārskatīšanām.

1. AIFP nodrošina, ka riska pārvaldības un 
portfeļa pārvaldības pienākumi ir nošķirti, 
ciktāl tas ir atbilstīgi un samērīgi, ņemot 
vērā AIFP un tā pārvaldītā AIF darbības 
raksturu, mērogu un sarežģītību.

Or. en

Pamatojums

Tiek uzskatīts, ka tā būtu nevajadzīgi apgrūtinoša un nesamērīga prasība, ja visiem AIFP 
vajadzētu saglabāt pilnībā nošķirtas funkcijas, kā tas atzīts arī Zviedrijas prezidentūras 
kompromisa priekšlikumā un, netieši, Gauzès ziņojuma grozījumā Nr. 16.

Grozījums Nr. 625
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja netiek uzskatīts, ka AIFP būtu 
atbilstīgi un samērīgi izveidot un uzturēt 
riska pārvaldības funkciju, kas ir nošķirta 
no portfeļa pārvaldības, AIFP tomēr 
jāspēj pierādīt, ka riska pārvaldības 
process atbilst šajā punktā noteiktajām 
prasībām un pastāvīgi ir efektīva.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums veikts atbilstīgi Syed Kamall grozījumam, kas attiecas uz 3. panta 
pa) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 626
Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja netiek uzskatīts, ka AIFP būtu 
atbilstīgi un samērīgi izveidot un uzturēt 
riska pārvaldības funkciju, kas ir nošķirta 
no portfeļa pārvaldības, AIFP jāspēj 
pierādīt, ka riska pārvaldības process 
atbilst šajā punktā noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Nav jāpieprasa, lai visi AIFP saglabātu pilnībā atsevišķas funkcijas, jo būtiskāk ir nodrošināt 
vajadzīgo pasākumu proporcionalitāti. Šis grozījums veikts atbilstīgi pamatojumam, kas 
sniegts saistībā ar Carl Haglund 11. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 627
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP ievieš riska pārvaldības sistēmas, 
lai atbilstoši mērītu un uzraudzītu visus ar 
katru AIF ieguldījumu stratēģiju saistītos 
riskus un tos riskus, kam AIF ir vai var būt 
pakļauti.

2. AIFP ievieš riska pārvaldības sistēmas, 
lai atbilstoši mērītu, uzraudzītu un 
pārvaldītu visus ar katru AIF ieguldījumu 
stratēģiju saistītos riskus un tos riskus, kam 
AIF ir vai var būt pakļauti. Riska 
pārvaldība ir atbilstīga AIF raksturam, 
izmēram un sarežģītībai.

Or. en
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Pamatojums

Nosakot atbilstīgu riska pārvaldības procedūru, jāņem vērā AIF izmērs un ieguldījumu 
stratēģija.

Grozījums Nr. 628
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja AIFP izmanto galvenā brokera 
pakalpojumus, tas jāparedz līgumā. Jo 
īpaši jāprecizē iespēja AIF aktīvus nodot 
un izmantot atkārtoti, nodrošinot tās 
atbilstību AIF noteikumiem. Depozitārijs 
ir informēts par šo līgumu. Līgumā, kas 
noslēgts starp AIFP un depozitāriju, 
paredz šo pienākumu sniegt informāciju. 
Ieguldītājus informē par šo klauzulu, 
pirms viņi veic ieguldījumus AIF, turklāt 
viņi saņem jaunāko informāciju par 
galvenā brokera identitāti.
Jo īpaši ieguldītājus informē par 
iespējamo atbildības nodošanu 
galvenajam brokerim, tostarp gadījumā, 
ja radies finanšu instrumentu zaudējums.  
Šādā gadījumā jāievēro atdošanas 
termiņš, kas noteikts starp AIFP un 
galveno brokeri noslēgtajā līgumā.
Izvēloties un ieceļot amatā galvenos 
brokerus, ar kuriem tie noslēguši līgumus, 
AIFP rīkojas pietiekami prasmīgi, rūpīgi 
un uzcītīgi.

Or. en
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Grozījums Nr. 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gadījumā, ja AIFP nodarbojas ar 
īstermiņa pārdošanu, ieguldot viena vai 
vairāku AIF vārdā, dalībvalstis 
nodrošina, ka AIFP darbojas atbilstoši 
tādām procedūrām, kas tam nodrošina 
piekļuvi vērtspapīriem un citiem finanšu 
instrumentiem datumā, kad AIFP 
apņēmies tos piegādāt, un ka AIFP īsteno 
risku pārvaldības procedūru, kas ļauj 
atbilstīgi pārvaldīt ar īstermiņā pārdoto 
vērtspapīru un citu finanšu instrumentu 
piegādi saistītos riskus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajā saistībā jāparedz horizontāls pasākums.

Grozījums Nr. 630
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gadījumā, ja AIFP nodarbojas ar 
īstermiņa pārdošanu, ieguldot viena vai 
vairāku AIF vārdā, dalībvalstis 
nodrošina, ka AIFP darbojas atbilstoši 
tādām procedūrām, kas tam nodrošina 
piekļuvi vērtspapīriem un citiem finanšu 
instrumentiem datumā, kad AIFP 
apņēmies tos piegādāt, un ka AIFP īsteno 
risku pārvaldības procedūru, kas ļauj 
atbilstīgi pārvaldīt ar īstermiņā pārdoto 
vērtspapīru un citu finanšu instrumentu 

svītrots
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piegādi saistītos riskus.

Or. en

Pamatojums

Mūsuprāt, īstermiņa pārdošana ir pārāk svarīgs jautājums, lai to izskatītu ad hoc kārtībā, un 
nav vienreizējs risinājums saistībā ar alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem. Tādēļ šis 
jautājums jārisina saistībā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvas paredzēto 
pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 631
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gadījumā, ja AIFP nodarbojas ar 
īstermiņa pārdošanu, ieguldot viena vai 
vairāku AIF vārdā, dalībvalstis 
nodrošina, ka AIFP darbojas atbilstoši 
tādām procedūrām, kas tam nodrošina 
piekļuvi vērtspapīriem un citiem finanšu 
instrumentiem datumā, kad AIFP 
apņēmies tos piegādāt, un ka AIFP īsteno 
risku pārvaldības procedūru, kas ļauj 
atbilstīgi pārvaldīt ar īstermiņā pārdoto 
vērtspapīru un citu finanšu instrumentu 
piegādi saistītos riskus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Īstermiņa pārdošanas regulējums ne vien saistībā ar AIF, bet arī citiem tirgus dalībniekiem, 
uz kuriem neattiecas AIFP direktīva horizontālos pasākumos, kuri savukārt attiecas uz visiem 
tirgus dalībniekiem, nav jāiekļauj tik specifiskā direktīvā kā AIFP direktīva. Šajā saistībā gan 
EVRK, gan IOSCO strādā pie iespējamā regulējuma. Turklāt, nesniedzot īstermiņa 
pārdošanas definīciju, Komisija rada nepieņemami lielu tiesisko nenoteiktību. Direktīvas 
11. panta 4. punkts jāsvītro, nevis jāgroza, kā to ieteicis referents grozījumos Nr. 53., 54. un 
55.
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Grozījums Nr. 632
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gadījumā, ja AIFP nodarbojas ar 
īstermiņa pārdošanu, ieguldot viena vai 
vairāku AIF vārdā, dalībvalstis 
nodrošina, ka AIFP darbojas atbilstoši 
tādām procedūrām, kas tam nodrošina 
piekļuvi vērtspapīriem un citiem finanšu 
instrumentiem datumā, kad AIFP 
apņēmies tos piegādāt, un ka AIFP īsteno 
risku pārvaldības procedūru, kas ļauj 
atbilstīgi pārvaldīt ar īstermiņā pārdoto 
vērtspapīru un citu finanšu instrumentu 
piegādi saistītos riskus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar īstermiņa pārdošanu nodarbojas arī citi tirgus dalībnieki, kas nav AIFP, tāpēc jāpieņem 
visaptveroša pieeja, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus un izvairītos no 
regulatīvo iestāžu arbitrāžas.

Grozījums Nr. 633
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gadījumā, ja AIFP nodarbojas ar 
īstermiņa pārdošanu, ieguldot viena vai 
vairāku AIF vārdā, dalībvalstis nodrošina, 
ka AIFP darbojas atbilstoši tādām 
procedūrām, kas tam nodrošina piekļuvi 
vērtspapīriem un citiem finanšu 
instrumentiem datumā, kad AIFP 
apņēmies tos piegādāt, un ka AIFP īsteno
risku pārvaldības procedūru, kas ļauj 
atbilstīgi pārvaldīt ar īstermiņā pārdoto 

4. AIFP, kas nodarbojas ar īstermiņa 
pārdošanu, ieguldot viena vai vairāku AIF 
vārdā, nodrošina atbilstību noteikumiem, 
kas Direktīvā 2003/6/EK (tirgus 
ļaunprātīga izmantošana) reglamentē 
īstermiņa pārdošanu.
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vērtspapīru un citu finanšu instrumentu 
piegādi saistītos riskus.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz AIFP nav jāizstrādā atsevišķs risinājums. Vajadzības gadījumā šī problēma 
jārisina saistībā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvas pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 634
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gadījumā, ja AIFP nodarbojas ar 
īstermiņa pārdošanu, ieguldot viena vai 
vairāku AIF vārdā, dalībvalstis nodrošina, 
ka AIFP darbojas atbilstoši tādām 
procedūrām, kas tam nodrošina piekļuvi
vērtspapīriem un citiem finanšu 
instrumentiem datumā, kad AIFP 
apņēmies tos piegādāt, un ka AIFP īsteno 
risku pārvaldības procedūru, kas ļauj 
atbilstīgi pārvaldīt ar īstermiņā pārdoto 
vērtspapīru un citu finanšu instrumentu 
piegādi saistītos riskus.

4. Gadījumā, ja AIFP nodarbojas ar 
īstermiņa pārdošanu, ieguldot viena vai 
vairāku AIF vārdā, tad AIFP jāiegādājas
vērtspapīrus un citus finanšu instrumentus 
īstermiņa pārdošanas darījuma sākumā. 
Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP īsteno 
risku pārvaldības procedūru, kas ļauj 
atbilstīgi pārvaldīt ar īstermiņā pārdoto 
vērtspapīru un citu finanšu instrumentu 
piegādi saistītos riskus.

Or. en

Pamatojums

Tā sauktie „darījumi ar vērtspapīriem, kurus pārdevējs vēl nav aizņēmies” var ievērojami 
ietekmēt finanšu stabilitāti. Pagaidu pasākumos, ko regulatori pieņēmuši ES dalībvalstīs, un 
ASV tiesību aktos ir aizliegts finanšu tirgos izmantot tā sauktos „darījumus ar vērtspapīriem, 
kurus pārdevējs vēl nav aizņēmies”. Eiropas Savienībai jāievieš pastāvīgs aizliegums, lai 
sekmētu finanšu stabilitāti.
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Grozījums Nr. 635
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gadījumā, ja AIFP nodarbojas ar 
īstermiņa pārdošanu, ieguldot viena vai 
vairāku AIF vārdā, dalībvalstis nodrošina, 
ka AIFP darbojas atbilstoši tādām 
procedūrām, kas tam nodrošina piekļuvi
vērtspapīriem un citiem finanšu 
instrumentiem datumā, kad AIFP 
apņēmies tos piegādāt, un ka AIFP īsteno 
risku pārvaldības procedūru, kas ļauj 
atbilstīgi pārvaldīt ar īstermiņā pārdoto 
vērtspapīru un citu finanšu instrumentu 
piegādi saistītos riskus.

4. Gadījumā, ja AIFP nodarbojas ar 
īstermiņa pārdošanu, ieguldot viena vai 
vairāku AIF vārdā, tad AIFP jāiegādājas
vērtspapīrus un citus finanšu instrumentus 
īstermiņa pārdošanas darījuma sākumā. 
Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP īsteno 
risku pārvaldības procedūru, kas ļauj 
atbilstīgi pārvaldīt ar īstermiņā pārdoto 
vērtspapīru un citu finanšu instrumentu 
piegādi saistītos riskus.

Or. en

Pamatojums

Tā sauktie „darījumi ar vērtspapīriem, kurus pārdevējs vēl nav aizņēmies” var ievērojami 
ietekmēt finanšu stabilitāti. Pagaidu pasākumos, ko regulatori pieņēmuši ES dalībvalstīs, un 
ASV tiesību aktos ir aizliegts finanšu tirgos izmantot tā sauktos „darījumus ar vērtspapīriem, 
kurus pārdevējs vēl nav aizņēmies”. Eiropas Savienībai jāievieš pastāvīgs aizliegums, lai 
sekmētu finanšu stabilitāti.

Grozījums Nr. 636
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gadījumā, ja AIFP nodarbojas ar 
īstermiņa pārdošanu, ieguldot viena vai 
vairāku AIF vārdā, dalībvalstis 
nodrošina, ka AIFP darbojas atbilstoši 
tādām procedūrām, kas tam nodrošina 
piekļuvi vērtspapīriem un citiem finanšu 
instrumentiem datumā, kad AIFP 
apņēmies tos piegādāt, un ka AIFP īsteno 

4. Īstermiņa pārdošanas sākumā, tā AIF, 
kas nodarbojas ar īstermiņa pārdošanu, 
īpašumā jābūt vērtspapīriem un citiem 
finanšu instrumentiem. Dalībvalstis 
nodrošina, ka AIFP īsteno risku 
pārvaldības procedūru, kas ļauj atbilstīgi 
pārvaldīt ar īstermiņā pārdoto vērtspapīru 
un citu finanšu instrumentu piegādi 
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risku pārvaldības procedūru, kas ļauj 
atbilstīgi pārvaldīt ar īstermiņā pārdoto 
vērtspapīru un citu finanšu instrumentu 
piegādi saistītos riskus.

saistītos riskus.

Or. en

Pamatojums

Darījumi ar vērtspapīriem, kurus pārdevējs vēl nav aizņēmies, ir tirgus ļaunprātīga 
izmantošana, kas jāaizliedz.

Grozījums Nr. 637
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gadījumā, ja AIFP nodarbojas ar 
īstermiņa pārdošanu, ieguldot viena vai 
vairāku AIF vārdā, dalībvalstis 
nodrošina, ka AIFP darbojas atbilstoši 
tādām procedūrām, kas tam nodrošina 
piekļuvi vērtspapīriem un citiem finanšu 
instrumentiem datumā, kad AIFP 
apņēmies tos piegādāt, un ka AIFP īsteno 
risku pārvaldības procedūru, kas ļauj 
atbilstīgi pārvaldīt ar īstermiņā pārdoto 
vērtspapīru un citu finanšu instrumentu 
piegādi saistītos riskus.

4. Darījumi ar pašu kapitāla 
vērtspapīriem, tostarp tādiem 
vērtspapīriem, kas pārvēršami par pašu 
kapitāla vērtspapīriem, kurus pārdevējs 
vēl nav aizņēmies, ir aizliegti. Lai spētu 
piegādāt šādus vērtspapīrus darījuma 
dienā, pārdevējs nodrošina piekļuvi 
vērtspapīriem, kas pieejami aizdevumiem 
(un kontroli pār šiem vērtspapīriem) 
pirms īstermiņa pārdošanas darījumiem.

Tam AIFP, kas nodarbojas ar īstermiņa 
pārdošanu, jāatklāj informācija par 
svarīgākajām īsajām pozīcijām dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm. Ārkārtējos 
tirgus apstākļos dalībvalsts kompetentā 
iestāde var pieprasīt AIFP ziņot par visām 
īsajām pozīcijām un vērtspapīru 
aizņēmumiem.
Informāciju par īstermiņa pārdošanu 
attiecīgā dalībvalsts iestāde pārsūta uz 
ESMA.

Or. en
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Pamatojums

Darījumi ar vērtspapīriem, kurus pārdevējs vēl nav aizņēmies, rada ar nodomu radītus 
zaudējumus, lai manipulētu ar vērtspapīru cenu un tādējādi izmantotu arbitrāžas 
priekšrocības vai izvairītos no aizņēmumu izmaksām, kas saistītas ar parastiem īstermiņa 
pārdošanas darījumiem. Darījumus ar vērtspapīriem, kurus pārdevējs vēl nav aizņēmies, ir 
jāaizliedz, jo pārdevējs sniedz nepatiesu informāciju par viņam piederošajām daļām.

Grozījums Nr. 638
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk norādot 
šādus nosacījumus: 

svītrots

a) riska pārvaldības prasības, kas AIFP 
jāizmanto kā to risku funkcija, ko tas rada 
pārvaldīto AIF vārdā; 
b) jebkādi pasākumi, kas nepieciešami, lai 
AIFP varētu pārvaldīt īpašus riskus 
saistībā ar īstermiņa pārdošanas
darījumiem, tostarp jebkādus attiecīgus 
ierobežojumus, kas var būt vajadzīgi, lai 
aizsargātu AIF pret pakļaušanu 
nesamērīgam riskam.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Īstenošanas pasākumi nav vajadzīgi. Šajā saistībā jāparedz horizontāls pasākums.
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Grozījums Nr. 639
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk norādot 
šādus nosacījumus: 

svītrots

a) riska pārvaldības prasības, kas AIFP 
jāizmanto kā to risku funkcija, ko tas rada 
pārvaldīto AIF vārdā; 
b) jebkādi pasākumi, kas nepieciešami, lai 
AIFP varētu pārvaldīt īpašus riskus 
saistībā ar īstermiņa pārdošanas 
darījumiem, tostarp jebkādus attiecīgus 
ierobežojumus, kas var būt vajadzīgi, lai 
aizsargātu AIF pret pakļaušanu 
nesamērīgam riskam.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Īstermiņa pārdošanas regulējums ne vien saistībā ar AIF, bet arī citiem tirgus dalībniekiem, 
uz kuriem neattiecas AIFP direktīva horizontālos pasākumos, kuri savukārt attiecas uz visiem 
tirgus dalībniekiem, nav jāiekļauj tik specifiskā direktīvā kā AIFP direktīva. Šajā saistībā gan 
EVRK, gan IOSCO strādā pie iespējamā regulējuma. Turklāt, nesniedzot īstermiņa 
pārdošanas definīciju, Komisija rada nepieņemami lielu tiesisko nenoteiktību. Direktīvas 
11. panta 4. punkts jāsvītro, nevis jāgroza, kā to ieteicis referents grozījumos Nr. 53., 54. un 
55.
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Grozījums Nr. 640
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija pieņem īstenošanas
pasākumus, tādējādi detalizētāk norādot 
šādus nosacījumus:

5. Komisija, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu, var 
paredzēt pasākumus, tādējādi detalizētāk 
norādot riska pārvaldības prasības, kas 
AIFP jāizmanto kā to risku funkcija, ko tas 
rada pārvaldīto AIF vārdā. 

a) riska pārvaldības prasības, kas AIFP 
jāizmanto kā to risku funkcija, ko tas rada 
pārvaldīto AIF vārdā;
b) jebkādi pasākumi, kas nepieciešami, lai 
AIFP varētu pārvaldīt īpašus riskus 
saistībā ar īstermiņa pārdošanas 
darījumiem, tostarp jebkādus attiecīgus 
ierobežojumus, kas var būt vajadzīgi, lai 
aizsargātu AIF pret pakļaušanu 
nesamērīgam riskam.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ja šo pantu saglabā, šis ir jaunajām komitoloģijas procedūrām atbilstīgs formulējums.
Ar īstermiņa pārdošanu nodarbojas arī citi tirgus dalībnieki, kas nav AIFP, tāpēc jāpieņem 
visaptveroša pieeja, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus un izvairītos no 
regulatīvo iestāžu arbitrāžas.
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Grozījums Nr. 641
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkādi pasākumi, kas nepieciešami, lai 
AIFP varētu pārvaldīt īpašus riskus 
saistībā ar īstermiņa pārdošanas 
darījumiem, tostarp jebkādus attiecīgus 
ierobežojumus, kas var būt vajadzīgi, lai 
aizsargātu AIF pret pakļaušanu 
nesamērīgam riskam.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saistītās izmaiņas jāveic pēc 17. panta pieņemšanas galīgā redakcijā.

Grozījums Nr. 642
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Darījumi ar vērtspapīriem, kurus 
pārdevējs vēl nav aizņēmies, netiks atļauti.

Or. en

Pamatojums

Īstermiņa pārdošanas darījumus var uzskatīt par tirgus korekcijas instrumentiem, savukārt 
darījumus ar vērtspapīriem, kurus pārdevējs vēl nav aizņēmies, var uzskatīt tikai un vienīgi 
par spekulāciju.
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Grozījums Nr. 643
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a AIFP nav jāievēro šī panta noteikumi 
saistībā ar pakārtoto AIF.

Or. en

Justification

The provisions of this Article as a regulatory measure only really make sense in the context of 
the underlying portfolio of a master AIF – where the real portfolio risk arises – as opposed to 
the portfolio of a Feeder AIF, which consists primarily of shares or units in the underlying 
master AIF.

Accordingly, the investor protections that the provisions of this Article seek to achieve in 
relation to the measurement and monitoring of risks should be adequately covered at the level 
of the master AIF.  It is not clear how matters such as investment due diligence and stress 
testing could sensibly take place at the Feeder AIF level, when in substance all that the 
Feeder AIF will be doing is investing in the master AIF.  Their application, even as a 
technical matter, would seem to devalue these measures.

Grozījums Nr. 644
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP par katru pārvaldīto AIF izmanto
piemērotu likviditātes pārvaldības sistēmu 
un pieņem procedūras, ar kurām
nodrošina, ka AIF ieguldījumu likviditātes 
profils atbilst tā pamatsaistībām. 

1. AIF jābūt piemērotai likviditātes 
pārvaldībai un tas nodrošina, ka tā
ieguldījumu likviditātes profils atbilst tā 
pamatsaistībām. 

AIFP regulāri veic stresa pārbaudes gan 
normālos, gan ārkārtējos likviditātes 
apstākļos un attiecīgi uzrauga AIF 
likviditātes risku. 

AIFP regulāri veic stresa pārbaudes gan 
normālos, gan ārkārtējos likviditātes 
apstākļos un attiecīgi uzrauga AIF 
likviditātes risku. Šo stresa pārbaužu 
rezultāti jāpaziņo kompetentajām 
iestādēm.
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Slēgta tipa AIF, kas neizmanto
piesaistītos līdzekļus, nav piemērojamas šī 
punkta prasības.

Or. en

Pamatojums

AIF jābūt atbilstīgai likviditātes pārvaldībai. Uzraugam jābūt pieejamai informācijai par 
likviditāti.

Grozījums Nr. 645
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP par katru pārvaldīto AIF izmanto 
piemērotu likviditātes pārvaldības sistēmu 
un pieņem procedūras, ar kurām nodrošina, 
ka AIF ieguldījumu likviditātes profils 
atbilst tā pamatsaistībām. 

1. AIFP par katru pārvaldīto AIF izmanto 
piemērotu likviditātes pārvaldības sistēmu 
un pieņem procedūras, ar kurām nodrošina, 
ka AIF ieguldījumu likviditātes profils 
atbilst tā pamatsaistībām un AIF 
raksturam, ieguldījumu robežai un 
izpirkšanas politikai, kā tas paredzēts AIF 
fondu apvienošanas noteikumos un 
instrumentos.

Or. en

Pamatojums

Skat. riska pārvaldību.

Grozījums Nr. 646
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ir izpirkšanas politika, 

2. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ir konsekventa 
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kura ir piemērota AIF ieguldījumu 
likviditātes profilam un kura ir jāizklāsta 
AIF nolikumā vai dibināšanas 
dokumentos.

ieguldījumu stratēģija, likviditātes profils 
un izpirkšanas politika.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātajā 12. panta 2. punktā nav ņemts vērā plašs attiecīgo produktu klāsts. 
Ierosinātais grozījums ļauj pielāgoties pieprasījumam pēc dažādiem produktiem.

Grozījums Nr. 647
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ir izpirkšanas politika, 
kura ir piemērota AIF ieguldījumu 
likviditātes profilam un kura ir jāizklāsta 
AIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos.

2. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ir AIF ieguldījumu 
likviditātes profils, kas ir piemērots 
izpirkšanas politikai un kas ir jāizklāsta 
AIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos.

Or. en

Pamatojums

Likviditātes profilam jābūt atbilstīgam izpirkšanas politikai, nevis otrādi. Tas ļauj arī dažādu 
veidu fondiem panākt atbilstību noteikumiem.

Grozījums Nr. 648
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot:

svītrots

a) 1. punktā izklāstītās likviditātes 
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pārvaldības prasības;
b) jo īpaši obligātās likviditātes prasības 
AIF, kuri izpērk daļas vai ieguldījumu 
apliecības biežāk nekā reizi pusgadā.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Īstenošanas pasākumi nav vajadzīgi.

Grozījums Nr. 649
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot:

svītrots

a) 1. punktā izklāstītās likviditātes 
pārvaldības prasības;
b) jo īpaši obligātās likviditātes prasības 
AIF, kuri izpērk daļas vai ieguldījumu 
apliecības biežāk nekā reizi pusgadā.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, 12. pants ir pietiekami precīzs , lai aizstātu 2. līmeņa pilnvarojumu.
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Grozījums Nr. 650
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot:

3. Komisija, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu, var 
paredzēt pasākumus, tādējādi detalizētāk 
nosakot:

a) 1. punktā izklāstītās likviditātes 
pārvaldības prasības;

a) 1. punktā izklāstītās likviditātes 
pārvaldības prasības;

b) jo īpaši obligātās likviditātes prasības 
AIF, kuri izpērk daļas vai ieguldījumu 
apliecības biežāk nekā reizi pusgadā.

b) jo īpaši obligātās likviditātes prasības 
AIF, kuri izpērk daļas vai ieguldījumu 
apliecības biežāk nekā reizi pusgadā.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ja šo pantu saglabā, šis ir jaunajām komitoloģijas procedūrām atbilstīgs formulējums.

Grozījums Nr. 651
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a AIFP nav jāievēro šī panta noteikumi 
saistībā ar pakārtoto AIF, ja šī panta 
noteikumi ir ievēroti attiecībā uz galveno 
AIF.

Or. en
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Pamatojums

Arī šajā gadījumā šī panta noteikumiem ir nozīme tikai saistībā ar galvenā AIF pakārtoto 
portfeli, kas ir pretēji pakārtotajam AIF.  Piemēram, nav skaidrs, cik dzīvotspējīgas ir 
portfeļu stresa pārbaudes vai kā saistībā ar pakārtotajiem AIF jāpiemēro likviditātes 
pārvaldības sistēmas. Tomēr mēs esam nodrošinājuši iespēju piemērojamos noteikumos 
noteikt, ka likviditātes standartus nepiemēro galvenā AIF līmenī.

Grozījums Nr. 652
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šis pants neattiecas uz rūpnieciskām 
kontrolakciju sabiedrībām, kuras savas 
akcijas pārdevušas ES regulētajā tirgū, ja 
vien tām pieder daļas savās filiālēs vai 
saistītajos uzņēmumos ar mērķi īstenot 
rūpnieciskās uzņēmējdarbības stratēģiju, 
un kuru izveides galvenais mērķis nebija 
dot ienākumus saviem ieguldītājiem, 
izmantojot ieguldījumu izņemšanu 
plānotajā laikposmā.

Or. en

Pamatojums

Biržu sarakstos iekļautās rūpnieciskās kontrolakciju sabiedrības ir slēgta tipa vienības. 
Attiecīgi priekšlikuma prasības attiecībā uz likviditātes pārvaldības sistēmu un izpirkšanas 
politiku ir neatbilstīgas. Biržas sarakstā iekļautas rūpnieciskās kontrolakciju sabiedrības 
akcionāri var pārdot savas daļas tirgū.

Grozījums Nr. 653
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Šis pants neattiecas uz AIFP, kuri 
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pārvalda tādus AIF, kam nav piesaistīto 
līdzekļu un attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc katra AIF izveidošanas, kā arī uz 
rūpnieciskām kontrolakciju sabiedrībām, 
kuras savas akcijas pārdevušas ES 
regulētajā tirgū, ja vien tām pieder daļas 
savās filiālēs vai saistītajos uzņēmumos ar 
mērķi īstenot rūpnieciskās 
uzņēmējdarbības stratēģiju, un kuru 
izveides galvenais mērķis nebija dot 
ienākumus saviem ieguldītājiem, 
izmantojot ieguldījumu izņemšanu 
plānotajā laikposmā.

Or. en

Pamatojums

Parasti privātā kapitāla fondi ir slēgta tipa fondi, kuriem nav piesaistīto līdzekļu. Ieguldītāji 
atgūst savus līdzekļus, ja ieguldījums ir veikts. Skaidra nauda netiek glabāta kontos, bet 
vienīgi izņemta vajadzības gadījumā, lai veiktu ieguldījumus vai noteiktas pakalpojumu 
maksas. Attiecīgi priekšlikuma prasības attiecībā uz likviditātes pārvaldības sistēmu un 
izpirkšanas politiku ir neatbilstīgas. Tiem ieguldītājiem, kuri ir spiesti pārdot savus procentus 
fondā, ir pieejams arī ierobežots sekundārs tirgus. Skaidras naudas un fondu procentu 
operācijas tiek veiktas kā tieši darījumi starp abiem ieguldītājiem, proti, pircēju un pārdevēju.

Grozījums Nr. 654
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Šī panta 1. un 3. punkts neattiecas uz 
slēgta tipa AIF, kuriem nav piesaistīto 
līdzekļu.

Or. en

Pamatojums

Likviditātes pārvaldība saistībā ar iespējamām izpirkšanas prasībām nav noteikta kā prasība 
slēgta tipa fondiem, jo ieguldītājiem nav tiesību realizēt savus ieguldījumus ārpus fonda 
aktīviem. Ja slēgta tipa fonds ir izmantojis piesaistītus līdzekļus, tad tam nepiemēro šo 
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izņēmumu.

Grozījums Nr. 655
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants
Ieguldījums pārvēršanas vērtspapīros 

pozīcijās

svītrots

Lai nodrošinātu starpnozaru konsekvenci 
un novērstu neatbilstību starp to 
uzņēmumu interesēm, kuri pārstrukturē 
aizdevumus pārvedamos vērtspapīros un 
citos finanšu instrumentos (iniciatori), un 
AIFP, kuri viena vai vairāku AIF vārdā 
investē šādos vērtspapīros vai citos 
finanšu instrumentos, Komisija pieņem 
īstenošanas pasākumus, paredzot prasības 
šādās jomās:
a) prasības, kas jāizpilda iniciatoram, lai 
AIFP viena vai vairāku AIF vārdā varētu 
investēt vērtspapīros vai citos šāda veida 
finanšu instrumentos, kuri emitēti pēc 
2011. gada 1. janvāra, tostarp prasības, ar 
kurām nodrošina, ka iniciators uztur tīro 
ekonomisko ieinteresētību, kas nav 
mazāka par 5 %;
b) kvalitatīvās prasības, kuras jāizpilda 
AIFP, kuri viena vai vairāku AIF vārdā 
investē šādos vērtspapīros vai citos 
finanšu instrumentos.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Šis pants paredz noteikt ierobežojumu attiecībā uz AIF ieguldījumu portfeli, un tas ir pretēji 
šajā direktīvā skaidri paustajam nolūkam (skat. 4. apsvērumu). Turklāt tas ir saskaņā ar 
Eiropas Centrālās bankas atzinumu (2009. gada 16. oktobris).

Grozījums Nr. 656
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants
Ieguldījums pārvēršanas vērtspapīros 

pozīcijās

svītrots

Lai nodrošinātu starpnozaru konsekvenci 
un novērstu neatbilstību starp to 
uzņēmumu interesēm, kuri pārstrukturē 
aizdevumus pārvedamos vērtspapīros un 
citos finanšu instrumentos (iniciatori), un 
AIFP, kuri viena vai vairāku AIF vārdā 
investē šādos vērtspapīros vai citos 
finanšu instrumentos, Komisija pieņem 
īstenošanas pasākumus, paredzot prasības 
šādās jomās:
a) prasības, kas jāizpilda iniciatoram, lai 
AIFP viena vai vairāku AIF vārdā varētu 
investēt vērtspapīros vai citos šāda veida 
finanšu instrumentos, kuri emitēti pēc 
2011. gada 1. janvāra, tostarp prasības, ar 
kurām nodrošina, ka iniciators uztur tīro 
ekonomisko ieinteresētību, kas nav 
mazāka par 5 %;
b) kvalitatīvās prasības, kuras jāizpilda 
AIFP, kuri viena vai vairāku AIF vārdā 
investē šādos vērtspapīros vai citos 
finanšu instrumentos.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
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Or. en

Pamatojums

Šis pants paredz noteikt ierobežojumu attiecībā uz AIF ieguldījumu portfeli, un tas ir pretēji 
šajā direktīvā skaidri paustajam nolūkam. Turklāt tas ir saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 
atzinumu (2009. gada 16. oktobris).

Grozījums Nr. 657
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu starpnozaru konsekvenci 
un novērstu neatbilstību starp to 
uzņēmumu interesēm, kuri pārstrukturē 
aizdevumus pārvedamos vērtspapīros un 
citos finanšu instrumentos (iniciatori), un 
AIFP, kuri viena vai vairāku AIF vārdā 
investē šādos vērtspapīros vai citos finanšu 
instrumentos, Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, paredzot prasības šādās jomās:

Lai nodrošinātu starpnozaru konsekvenci 
un novērstu neatbilstību starp iniciatoru —
kā to definē Direktīvas 2006/48/EK 
4. panta 41. punkts — un to AIFP 
interesēm, kuri viena vai vairāku AIF 
vārdā investē šādos vērtspapīros vai citos 
finanšu instrumentos, Komisija pieņem 
īstenošanas pasākumus, paredzot prasības 
šādās jomās:

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana un definīcijas precizējums.

Grozījums Nr. 658
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu starpnozaru konsekvenci 
un novērstu neatbilstību starp to 
uzņēmumu interesēm, kuri pārstrukturē 
aizdevumus pārvedamos vērtspapīros un 
citos finanšu instrumentos (iniciatori), un 

Lai nodrošinātu starpnozaru konsekvenci 
un novērstu neatbilstību starp iniciatoru —
kā to definē Direktīvas 2006/48/EK 
4. panta 41. punkts — un to AIFP 
interesēm, kuri viena vai vairāku AIF 
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AIFP, kuri viena vai vairāku AIF vārdā 
investē šādos vērtspapīros vai citos finanšu 
instrumentos, Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, paredzot prasības šādās jomās:

vārdā investē šādos vērtspapīros vai citos 
finanšu instrumentos, Komisija pieņem 
īstenošanas pasākumus, paredzot prasības 
šādās jomās:

Or. en

Pamatojums

Investoriem nevajadzētu pieprasīt, ka emitentiem/iniciatoriem jāuztur ekonomiskā 
ieinteresētība savā portfelī, nosakot to par pienākumu, kas emitentiem/iniciatoriem uzlikts 
tiešā veidā. AIF jābūt tiesīgam uzticēties emitenta/iniciatora pārstāvībai visā šādu 
vērtspapīru apgrozības laikā.

Grozījums Nr. 659
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu starpnozaru konsekvenci 
un novērstu neatbilstību starp to 
uzņēmumu interesēm, kuri pārstrukturē 
aizdevumus pārvedamos vērtspapīros un 
citos finanšu instrumentos (iniciatori), un 
AIFP, kuri viena vai vairāku AIF vārdā 
investē šādos vērtspapīros vai citos finanšu 
instrumentos, Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, paredzot prasības šādās jomās:

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu starpnozaru 
konsekvenci un novērstu neatbilstību starp 
to uzņēmumu interesēm, kuri pārstrukturē 
aizdevumus pārvedamos vērtspapīros un 
citos finanšu instrumentos (iniciatori), un 
AIFP, kuri viena vai vairāku AIF vārdā 
investē šādos vērtspapīros vai citos finanšu 
instrumentos. Komisija pieņem deleģētos 
aktus saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu, 
paredzot prasības šādās jomās:

Or. en

Grozījums Nr. 660
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) prasības, kas jāizpilda iniciatoram, lai a) prasības, kas jāizpilda iniciatoram, lai 
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AIFP viena vai vairāku AIF vārdā varētu 
investēt vērtspapīros vai citos šāda veida 
finanšu instrumentos, kuri emitēti pēc 
2011. gada 1. janvāra, tostarp prasības, ar 
kurām nodrošina, ka iniciators uztur tīro 
ekonomisko ieinteresētību, kas nav mazāka 
par 5 %;

AIFP viena vai vairāku AIF vārdā varētu 
investēt vērtspapīros vai citos šāda veida 
finanšu instrumentos, kuri emitēti pēc 
2011. gada 1. janvāra, tostarp prasības, kas 
paredz, ka iniciators: 1) uztur tīro 
ekonomisko ieinteresētību, kas nav mazāka 
par 5 % jebkurā šādā vērtspapīru emisijā 
un 2) prospektos un citā šādu vērtspapīru 
emisijas dokumentācijā apliecina, ka tas 
ir un būs ieinteresēts („iniciatora 
pārstāvība”); un

Or. en

Pamatojums

Investoriem nevajadzētu pieprasīt, ka emitentiem/iniciatoriem jāuztur ekonomiskā 
ieinteresētība savā portfelī, nosakot to par pienākumu, kas emitentiem/iniciatoriem uzlikts 
tiešā veidā. AIF jābūt tiesīgam uzticēties emitenta/inicatora pārstāvībai visā šādu vērtspapīru 
apgrozības laikā.

Grozījums Nr. 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) prasības, kas jāizpilda iniciatoram, lai 
AIFP viena vai vairāku AIF vārdā varētu 
investēt vērtspapīros vai citos šāda veida 
finanšu instrumentos, kuri emitēti pēc 
2011. gada 1. janvāra, tostarp prasības, ar 
kurām nodrošina, ka iniciators uztur tīro 
ekonomisko ieinteresētību, kas nav mazāka 
par 5 %;

a) prasības, kas jāizpilda iniciatoram, lai 
AIFP viena vai vairāku AIF vārdā varētu 
investēt vērtspapīros vai citos šāda veida 
finanšu instrumentos, kuri emitēti pēc 
2011. gada 1. janvāra, tostarp prasības, ar 
kurām nodrošina, ka iniciators uztur tīro 
ekonomisko ieinteresētību, kas nav mazāka 
par 10 %;

Or. en
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Grozījums Nr. 662
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) prasības, kas jāizpilda iniciatoram, lai 
AIFP viena vai vairāku AIF vārdā varētu 
investēt vērtspapīros vai citos šāda veida 
finanšu instrumentos, kuri emitēti pēc 
2011. gada 1. janvāra, tostarp prasības, ar 
kurām nodrošina, ka iniciators uztur tīro 
ekonomisko ieinteresētību, kas nav mazāka 
par 5 %;

a) prasības, kas jāizpilda iniciatoram, lai 
AIFP viena vai vairāku AIF vārdā varētu 
investēt vērtspapīros vai citos šāda veida 
finanšu instrumentos, kuri emitēti pēc 
2011. gada 1. janvāra, tostarp prasības, ar 
kurām nodrošina, ka iniciators uztur tīro 
ekonomisko ieinteresētību, kas nav mazāka 
par 10 %;

Or. en

Pamatojums

Vērtība 5 % apmērā (COM priekšlikums) atbilst regulējumam, kas attiecas uz bankas iniciētu 
pārvēršanu vērtspapīros. AIF gadījumā, kas ir riskantāks, piemērotāk šķiet izmantot 10 % , 
kas būtu atbilstošāka riska uzņemšanās. Papildus iniciatoram un AIFP īstenošanas 
pasākumiem jāattiecas arī uz pašiem pārstrukturētajiem aizdevumiem (skat. 13. panta 
ba) apakšpunktu (jauns)).

Grozījums Nr. 663
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) prasības, kas jāizpilda iniciatoram, lai 
AIFP viena vai vairāku AIF vārdā varētu 
investēt vērtspapīros vai citos šāda veida 
finanšu instrumentos, kuri emitēti pēc 
2011. gada 1. janvāra, tostarp prasības, ar 
kurām nodrošina, ka iniciators uztur tīro 
ekonomisko ieinteresētību, kas nav mazāka 
par 5 %;

a) prasības, kas jāizpilda iniciatoram, lai 
AIFP viena vai vairāku AIF vārdā varētu 
investēt vērtspapīros vai citos šāda veida 
finanšu instrumentos, kuri emitēti pēc 
2011. gada 1. janvāra, tostarp prasības, ar 
kurām nodrošina, ka iniciators uztur tīro 
ekonomisko ieinteresētību, kas nav mazāka 
par 5 %; AIFP jābūt tiesīgam uzticēties 
rakstiskai dokumentācijai, kurā iniciators 
apliecina, ka tam bija un būs tīrā 
ekonomiskā ieinteresētība.
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums precizē iniciatora un AIFP atbildības sadalījumu un apstākļus, kādos AIFP ir 
veicis savu padziļināto pārbaudi.

Grozījums Nr. 664
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kvalitatīvās prasības, kuras jāizpilda 
AIFP, kuri viena vai vairāku AIF vārdā 
investē šādos vērtspapīros vai citos finanšu 
instrumentos.

b) kvalitatīvās prasības, kuras jāizpilda 
AIFP, kuri viena vai vairāku AIF vārdā 
investē šādos vērtspapīros vai citos finanšu 
instrumentos.

AIFP jābūt tiesīgam uzticēties iniciatora 
pārstāvībai visā šādu vērtspapīru 
apgrozības laikā nosakot, vai investēt 
šādos vērtspapīros.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu.

Or. en

Pamatojums

Investoriem nevajadzētu pieprasīt, ka emitentiem/inicatoriem jāuztur ekonomiskā 
ieinteresētība savā portfelī, nosakot to par pienākumu, kas emitentiem/iniciatoriem uzlikts 
tiešā veidā. AIF jābūt tiesīgam uzticēties emitenta/iniciatora pārstāvībai visā šādu 
vērtspapīru apgrozības laikā.
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Grozījums Nr. 665
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pārredzamības prasības, kas jāizpilda 
attiecībā uz pārstrukturētiem 
aizdevumiem.

Or. en

Pamatojums

Vērtība 5 % apmērā (COM priekšlikums) atbilst regulējumam, kas attiecas uz bankas iniciētu 
pārvēršanu vērtspapīros. AIF gadījumā, kas ir riskantāks, piemērotāk šķiet izmantot 10 % , 
kas būtu atbilstošāka riska uzņemšanās. Papildus iniciatoram un AIFP īstenošanas 
pasākumiem jāattiecas arī uz pašiem pārstrukturētajiem aizdevumiem.

Grozījums Nr. 666
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pārredzamības prasības, kas jāizpilda 
attiecībā uz pārstrukturētiem 
aizdevumiem.

Or. en

Pamatojums

Vērtība 5 % apmērā (COM priekšlikums) atbilst regulējumam, kas attiecas uz bankas iniciētu 
pārvēršanu vērtspapīros. AIF gadījumā, kas ir riskantāks, piemērotāk šķiet izmantot 10 % , 
kas būtu atbilstošāka riska uzņemšanās. Papildus iniciatoram un AIFP īstenošanas 
pasākumiem jāattiecas arī uz pašiem pārstrukturētajiem aizdevumiem.
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Grozījums Nr. 667
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Komisija, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu, var 
paredzēt pasākumus, norādot, ka 
iniciators uztur tīro ekonomisko 
ieinteresētību, kas nav mazāka par 5 %, 
kā arī kvalitatīvas prasības, kas jāizpilda 
AIFP, kuri investē vērtspapīros vai citos 
finanšu produktos. 

Or. en

Pamatojums

Ja šo pantu saglabā, šis ir jaunajām komitoloģijas procedūrām atbilstīgs formulējums.

Grozījums Nr. 668
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Ieguldījumi preču tirgos

AIF, kas investē preču tirgos regulāri 
sniedz ESMA informāciju par savu tiešo 
vai netiešo pozīciju šajos tirgos. Lai 
izvairītos no jebkādas negatīvas ietekmes, 
ko AIF operāciju rada uz preču cenām, 
ESMA var noteikt ierobežojumus attiecībā 
uz AIF pozīcijām preču tirgos.
AIF nedrīkst tieši vai netieši investēt 
lauksaimniecības preču tirgos.

Or. en
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Pamatojums

AIF darbība preču tirgos ir jāregulē. AIF jāaizliedz investēt lauksaimniecības preču tirgos.

Grozījums Nr. 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
III nodaļa – 2. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

KAPITĀLA PRASĪBAS SAISTĪBU REZERVES

Or. en

Grozījums Nr. 670
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants svītrots
Sākotnējais un pašreizējais kapitāls

AIFP jābūt pašu kapitālam vismaz 
125 000 euro apmērā.
Gadījumos, kad AIFP pārvaldīto AIF 
portfeļu vērtība pārsniedz 250 miljonus 
euro, AIFP nodrošina papildu summu no 
pašu kapitāla; šai papildu summai no 
pašu kapitāla jābūt vienādai ar 0,02 % no 
tās summas, par kuru AIFP portfeļu 
vērtība pārsniedz 250 miljonus euro.
Neatkarīgi no pirmajā un otrajā 
apakšpunktā izklāstītajās prasībās 
minētās summas AIFP pašu kapitāls 
nedrīkst būt mazāks par pieprasīto summu 
saskaņā ar 21. pantu Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 14. jūnija 
Direktīvā 2006/49/EK par ieguldījumu 
sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla 
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pietiekamību (pārstrādāta versija).
Pirmā, otrā un trešā apakšpunkta 
vajadzībām par AIFP portfeļiem 
uzskatāmi šādi portfeļi:
a) jebkuri AIFP pārvaldīti AIF 
portfeļi, tostarp to AIF portfeļi, attiecībā 
uz kuriem AIFP ir deleģējis vienu vai 
vairākas funkcijas saskaņā ar 18. pantu;
b) jebkuri AIF portfeļi, ko AIFP 
pārvalda deleģēto pienākumu ietvaros.

Or. de

Grozījums Nr. 671
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
14. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Ja tas ir pašu pārvaldīts AIF, proti, ja 
tas ir pilnvarots kā AIFP, tad šim AIF 
jābūt vismaz 300 000 euro lielam 
sākotnējam kapitālam.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU.

Grozījums Nr. 672
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Dalībvalstis pieprasa, lai AIFP, kas ir 
iekšēji pārvaldīts AIF, būtu vismaz 
300 000 euro liels sākotnējais kapitāls.
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Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Grozījums Nr. 673
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP jābūt pašu kapitālam vismaz 125 
000 euro apmērā.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai AIFP, kurš 
iecelts par viena vai vairāku AIF 
pieaicināto pārvaldnieku, būtu 
sākotnējais kapitāls vismaz 125 000 euro 
apmērā atbilstīgi turpmākajiem punktiem.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Grozījums Nr. 674
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP jābūt pašu kapitālam vismaz 125 
000 euro apmērā.

1. AIFP jābūt pašu kapitālam vismaz 
75 000 euro apmērā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu kapitāla apmērs tiek vairāk pietuvināts tam līmenim, kas paredzēts Kapitāla 
prasību direktīvā un tā sauktajos vienvirziena fondos („long only funds”), tomēr tas nav 
sasniegts pilnībā (50 000 euro liels pamatkapitāls).  AIFP nepieder ieguldītāju fondi, tāpēc 
ieguldītājiem ir minimāls risks. AIFP noteiktas nevajadzīgi augstas kapitāla prasības vienīgi 
kavēs jaunu dalībnieku iesaistīšanos un vēlamo konkurenci.

Grozījums Nr. 675
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad AIFP pārvaldīto AIF 
portfeļu vērtība pārsniedz 250 miljonus 
euro, AIFP nodrošina papildu summu no 
pašu kapitāla; šai papildu summai no pašu 
kapitāla jābūt vienādai ar 0,02 % no tās 
summas, par kuru AIFP portfeļu vērtība 
pārsniedz 250 miljonus euro.

2. Gadījumos, kad AIFP pārvaldīto AIF 
portfeļu vērtība pārsniedz 250 miljonus 
euro, AIFP nodrošina papildu summu no 
pašu kapitāla, kas ir vienāda ar 0,02 % no 
tās summas, par kuru AIFP portfeļu vērtība 
pārsniedz 250 miljonus euro; tomēr 
sākotnējais kapitāls un papildu summa 
kopā nedrīkst pārsniegt 10 miljonus euro.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
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delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Grozījums Nr. 676
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad AIFP pārvaldīto AIF 
portfeļu vērtība pārsniedz 250 miljonus 
euro, AIFP nodrošina papildu summu no 
pašu kapitāla; šai papildu summai no pašu 
kapitāla jābūt vienādai ar 0,02 % no tās 
summas, par kuru AIFP portfeļu vērtība 
pārsniedz 250 miljonus euro.

2. Gadījumos, kad AIFP pārvaldīto AIF 
portfeļu vērtība pārsniedz 150 miljonus 
euro, AIFP nodrošina papildu summu no 
pašu kapitāla, kas ir vienāda ar vismaz 
0,01 % no tās summas, par kuru AIFP 
portfeļu vērtība pārsniedz 150 miljonus 
euro.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu kapitāla apmērs tiek vairāk pietuvināts tam līmenim, kas paredzēts Kapitāla 
prasību direktīvā un tā sauktajos vienvirziena fondos („long only funds”), tomēr tas nav 
sasniegts pilnībā (50 000 euro liels pamatkapitāls). AIFP nepieder ieguldītāju fondi, tāpēc 
ieguldītājiem ir minimāls risks. AIFP noteiktas nevajadzīgi augstas kapitāla prasības vienīgi 
kavēs jaunu dalībnieku iesaistīšanos un vēlamo konkurenci.

Grozījums Nr. 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad AIFP pārvaldīto AIF 
portfeļu vērtība pārsniedz 250 miljonus 
euro, AIFP nodrošina papildu summu no 
pašu kapitāla; šai papildu summai no pašu 

2. Gadījumos, kad AIFP pārvaldīto AIF 
portfeļu vērtība pārsniedz 250 miljonus 
euro, AIFP nodrošina papildu summu no 
pašu kapitāla; šai papildu summai no pašu 
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kapitāla jābūt vienādai ar 0,02 % no tās 
summas, par kuru AIFP portfeļu vērtība
pārsniedz 250 miljonus euro.

kapitāla jābūt vienādai ar konkrētu 
procentuālo daļu no tās summas, par kuru 
AIFP portfeļu vērtība pārsniedz 
250 miljonus euro. 

Or. en

Pamatojums

AIFP kapitālam jābūt pietiekamam, lai aptvertu iespējamo AIFP pakļaušanu profesionālajai 
atbildībai. Konkrētai summai jāatbilst faktiskajam riska profilam.

Grozījums Nr. 678
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad AIFP pārvaldīto AIF 
portfeļu vērtība pārsniedz 250 miljonus 
euro, AIFP nodrošina papildu summu no 
pašu kapitāla; šai papildu summai no pašu 
kapitāla jābūt vienādai ar 0,02 % no tās 
summas, par kuru AIFP portfeļu vērtība 
pārsniedz 250 miljonus euro.

2. Gadījumos, kad AIFP pārvaldīto AIF 
portfeļu vērtība pārsniedz 250 miljonus 
euro, AIFP nodrošina papildu summu no 
pašu kapitāla; šai papildu summai no pašu 
kapitāla jābūt vienādai ar 0,02 % no tās 
summas, par kuru AIFP pārvaldīto AIF
portfeļu vērtība pārsniedz 250 miljonus 
euro.

Or. en

Grozījums Nr. 679
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no pirmajā un otrajā 
apakšpunktā izklāstītajās prasībās 
minētās summas AIFP pašu kapitāls 
nedrīkst būt mazāks par pieprasīto summu 
saskaņā ar 21. pantu Eiropas Parlamenta 

svītrots
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un Padomes 2006. gada 14. jūnija 
Direktīvā 2006/49/EK par ieguldījumu 
sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla 
pietiekamību (pārstrādāta versija)1.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Grozījums Nr. 680
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Visu AIFP pašu kapitālam jāatbilst 
vismaz summai, kas pieprasīta saskaņā ar 
21. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 14. jūnija 
Direktīvā 2006/49/EK par ieguldījumu 
sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla 
pietiekamību (pārstrādāta versija)1.

Or. de

Pamatojums

1 OV L 177, 30.6.2006., 201. lpp.

                                               
1fn
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Grozījums Nr. 681
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmā, otrā un trešā apakšpunkta 
vajadzībām par AIFP portfeļiem uzskatāmi 
šādi portfeļi:

Pirmā, otrā un trešā apakšpunkta 
vajadzībām par AIFP portfeļiem uzskatāmi 
turpmāk minētie portfeļi, izņemot 
jebkādus pakārtotā AIF portfeļus tādā 
mērā, ka tos veido galvenā fonda daļas vai 
ieguldījumu apliecības:

Or. en

Justification

A clarification is necessary to ensure that this provision does not have the effect of “double 
counting” the portfolios of Feeder AIF (which in general will consist solely of shares or units 
in the relevant master AIF, along with any residual cash balances) the value of which is 
already accounted for in the portfolio of the relevant master AIF. The proposed amendment 
will only exempt units or shares from “double counting” to the extent that they would be 
counted anyway at the master AIF level. So the 15% that a Feeder AIF may invest other than 
in the master AIF will still count for the purposes of this Article.

Grozījums Nr. 682
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmā, otrā un trešā apakšpunkta
vajadzībām par AIFP portfeļiem 
uzskatāmi šādi portfeļi:

4. Šī panta 2. punkta vajadzībām par AIFP 
portfeļiem uzskatāmi šādi portfeļi, kas ir 
AIFP pārvaldīti AIF, tostarp tie AIF, 
attiecībā uz kuriem AIFP ir deleģējis vienu 
vai vairākas funkcijas saskaņā ar 18. pantu, 
bet izņemot AIF portfeļus, ko AIFP 
pārvalda deleģēto pienākumu ietvaros.

a) jebkuri AIFP pārvaldīti AIF portfeļi, 
tostarp to AIF portfeļi, attiecībā uz kuriem 
AIFP ir deleģējis vienu vai vairākas 
funkcijas saskaņā ar 18. pantu;
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b) jebkuri AIF portfeļi, ko AIFP pārvalda 
deleģēto pienākumu ietvaros.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Grozījums Nr. 683
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis var atļaut AIFP 
nenodrošināt līdz 50 % no papildu 
summas no pašu kapitāla, kā minēts
2. punktā, ja AIFP saņem galvojumu par 
tādu pašu summu no kredītiestādes vai 
apdrošināšanas uzņēmuma, kam juridiskā 
adrese ir dalībvalstī vai trešā valstī, kurā 
uz tiem attiecas uzraudzības noteikumi, ko 
kompetentās iestādes uzskata par 
līdzvērtīgiem attiecīgajiem noteikumiem 
Eiropas Savienības tiesību aktos.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
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management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Grozījums Nr. 684
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis var atļaut AIFP 
nenodrošināt līdz 50 % no papildu 
summas no pašu kapitāla, kā minēts 
2. punktā, ja AIFP saņem galvojumu par 
tādu pašu summu no kredītiestādes vai 
apdrošināšanas uzņēmuma, kam juridiskā 
adrese ir dalībvalstī vai trešā valstī, kurā 
uz tiem attiecas uzraudzības noteikumi, ko 
kompetentās iestādes uzskata par 
līdzvērtīgiem attiecīgajiem noteikumiem 
Eiropas Savienības tiesību aktos.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU.

Grozījums Nr. 685
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Neatkarīgi no 4. punkta AIFP portfeļu 
vērtības aprēķinu neattiecina uz AIF 
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portfeļiem, kas atbilst šādiem kritērijiem, 
proti, tiem AIF:
i) kam nav piesaistīto līdzekļu;
ii) attiecībā uz kuriem nevar izmantot 
izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā pēc katra 
AIF izveidošanas; un
iii) saskaņā ar šo AIF ieguldījumu 
stratēģiju un mērķiem, veic vai izņem 
ieguldījumus reti.
Dalībvalstis pieprasa, lai to AIFP, kas 
pārvalda vienīgi tādus AIF, kuri atbilst 
pirmajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem, 
sākotnējais kapitāls būtu vismaz 
50 000 euro liels.

Or. en

Grozījums Nr. 686
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Šī panta -1., 1., 2., 4. un 4.a punkts 
neattiecas uz tiem AIFP, kuri nav 
sasnieguši 2.a panta 1. punkta 
a) apakšpunktā paredzēto 500 miljonu 
euro robežvērtību, kas ļauj tos uzskatīt par 
tādiem AIFP, kas ietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, ja tas pārvalda vienīgi 
tādus AIF:
a) kam nav piesaistīto līdzekļu AIF 
līmenī;
b) attiecībā uz kuriem nevar izmantot 
izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā pēc 
sākotnējā ieguldījuma katrā AIF; un
c) saskaņā ar šo AIF ieguldījumu 
stratēģiju un mērķiem, veic vai izņem 
ieguldījumus reti.
Dalībvalstis pieprasa, lai to AIFP, kuri 
atbilst pirmajā daļā izklāstītajiem 
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nosacījumiem, sākotnējais kapitāls būtu 
vismaz 50 000 euro liels.

Or. en

Grozījums Nr. 687
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šī panta 1.–4. punkts neattiecas uz 
tiem AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus 
AIF:
a) kam nav piesaistīto līdzekļu;
b) attiecībā uz kuriem nevar izmantot 
izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā pēc katra 
AIF izveidošanas; un
c) saskaņā ar šo AIF ieguldījumu 
stratēģiju un mērķiem, veic vai izņem 
ieguldījumus reti. 
Dalībvalstis pieprasa, lai to AIFP, kuri 
atbilst pirmajā daļā izklāstītajiem 
nosacījumiem, sākotnējais kapitāls būtu 
vismaz 50 000 euro liels.

Or. en

Pamatojums

Noteikt šādas kapitāla prasības iedvesmoja PVKIU direktīva, kas piemērojama atklāta tipa 
fondiem, kuri pieejami plašai sabiedrībai. Šajā pieejā nav ņemts vērā tas, ka profesionāliem 
ieguldītājiem slēgta tipa fondos nenākas saskarties ar tādiem pašiem darbības riskiem, 
kādiem pakļauti privātie ieguldītāji atklāta tipa fondos, kuros jāīsteno aktīva pārvaldības 
politika.
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Grozījums Nr. 688
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šī panta 1.–4. punkts neattiecas uz 
tiem AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus 
AIF:
a) kam nav piesaistīto līdzekļu;
b) attiecībā uz kuriem nevar izmantot 
izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā pēc katra 
AIF izveidošanas; un
c) saskaņā ar šo AIF ieguldījumu 
stratēģiju un mērķiem, veic vai izņem 
ieguldījumus reti.
Dalībvalstis pieprasa, lai to AIFP, kuri 
atbilst pirmajā daļā izklāstītajiem 
nosacījumiem, sākotnējais kapitāls būtu 
vismaz 50 000 euro liels.

Or. en

Pamatojums

Noteikt šādas kapitāla prasības iedvesmoja PVKIU direktīva, kas piemērojama atklāta tipa 
fondiem, kuri pieejami plašai sabiedrībai. Šajā pieejā nav ņemts vērā tas, ka profesionāliem 
ieguldītājiem slēgta tipa fondos nenākas saskarties ar tādiem pašiem darbības riskiem, 
kādiem pakļauti privātie ieguldītāji atklāta tipa fondos, kuros jāīsteno aktīva pārvaldības 
politika.

Grozījums Nr. 689
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Iepriekšējie punkti neattiecas uz tiem 
AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF:
a) kam nav piesaistīto līdzekļu; 
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b) attiecībā uz kuriem nevar izmantot 
izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā pēc katra 
AIF izveidošanas; un 
c) kam ir pamatkapitāla saistības; 
d) kuros maksas aprēķina, pamatojoties 
uz kapitāla saistībām; 
e) kuros ieguldītājiem ir tiesības nomainīt 
AIFP; 
f) kur līgumā ir paredzēti īpaši noteikumi 
attiecībā uz AIFP slēgšanu, lai aizsargātu 
ieguldītājus pārejas perioda laikā.
Iepriekšējie punkti neattiecas uz pakārtotā 
AIF portfeļiem, ja to veido galvenā AIF 
daļas vai ieguldījumu apliecības.

Or. en

Pamatojums

Jāpielāgo dažādu AIF ieguldītāju riska profila specifika.

Grozījums Nr. 690
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Iepriekšējie punkti neattiecas uz tiem 
AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF:
a) kam nav piesaistīto līdzekļu;
b) attiecībā uz kuriem nevar izmantot 
izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā pēc katra 
AIF izveidošanas; un
c) kam ir pamatkapitāla saistības;
d) kuros maksas aprēķina, pamatojoties 
uz kapitāla saistībām;
e) kuros ieguldītājiem ir tiesības nomainīt 
AIFP;
f) kur līgumā ir paredzēti īpaši noteikumi 
attiecībā uz AIFP slēgšanu, lai aizsargātu 



PE439.125v01-00 132/138 AM\804981LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

ieguldītājus pārejas perioda laikā.

Or. en

Pamatojums

 Noteikt šādas kapitāla prasības iedvesmoja PVKIU direktīva, kas piemērojama atklāta tipa 
fondiem, kuri pieejami plašai sabiedrībai. Šajā pieejā nav ņemts vērā tas, ka profesionāliem 
ieguldītājiem slēgta tipa fondos nenākas saskarties ar tādiem pašiem darbības riskiem, 
kādiem pakļauti privātie ieguldītāji atklāta tipa fondos, kuros jāīsteno aktīva pārvaldības 
politika.

Grozījums Nr. 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Iepriekšējie punkti neattiecas uz tiem 
AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF:
a) kam nav piesaistīto līdzekļu;
b) attiecībā uz kuriem nevar izmantot 
izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā pēc katra 
AIF izveidošanas; un
c) kam ir pamatkapitāla saistības;
d) kuros maksas aprēķina, pamatojoties 
uz kapitāla saistībām;
e) kuros ieguldītājiem ir tiesības nomainīt 
AIFP;
f) kur līgumā ir paredzēti īpaši noteikumi 
attiecībā uz AIFP slēgšanu, lai aizsargātu 
ieguldītājus pārejas perioda laikā.

Or. en

Pamatojums

Noteikt šādas kapitāla prasības iedvesmoja PVKIU direktīva, kas piemērojama atklāta tipa 
fondiem, kuri pieejami plašai sabiedrībai. Profesionālus ieguldītājus slēgta tipa fondos 
aizsargā dažādi mehānismi. Lielāks AIFP kapitāls nenodrošina ieguldītāju augstāku 
aizsardzības līmeni.  Ieguldītājiem privātā kapitāla fondos nenākas saskarties ar tādiem 
pašiem darbības riskiem, kādiem pakļauti privātie ieguldītāji atklāta tipa fondos, kuros 
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jāīsteno aktīva pārvaldības politika.

Grozījums Nr. 692
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Šis pants neattiecas uz AIFP, kuri 
pārvalda tādus AIF, kam nav piesaistīto 
līdzekļu un attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc katra AIF izveidošanas, kā arī uz 
rūpnieciskām kontrolakciju sabiedrībām, 
kuras savas akcijas pārdevušas ES 
regulētajā tirgū, ja vien tām pieder daļas 
savās filiālēs vai saistītajos uzņēmumos ar 
mērķi īstenot rūpnieciskās 
uzņēmējdarbības stratēģiju, un kuru 
izveides galvenais mērķis nebija dot 
ienākumus saviem ieguldītājiem, 
izmantojot ieguldījumu izņemšanu 
plānotajā laikposmā.

Or. en

Justification

Listed industrial holding companies are closed-ended funds which do not grant their 
shareholders any redemption or repurchase rights. Further, these entities are the legal and 
beneficial owners of their assets. This gives them substantial capital resources to draw on to 
continue to discharge their regulatory obligations. Mechanisms already exist for the orderly 
wind-up of the company if required. This is governed by EU law. Private Equity funds are 
typically closed-ended funds which do not grant their investors any redemption rights. The 
management fees are predictable and based on commitments to the fund and not valuations. 
Funds to investors are only returned as and when investments in portfolio companies are 
exited. These companies are legal entities with their own boards and operating managemen. 
In addition fund documentation provides mechanisms for the orderly wind-up of a manager 
should that be required by the investors, who in such case will typically pay a break-fee equal 
to 12-18 months of management fees.
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Grozījums Nr. 693
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.d Šis pants neattiecas uz rūpnieciskām 
kontrolakciju sabiedrībām, kuras savas 
akcijas pārdevušas ES regulētajā tirgū, ja 
vien tām pieder daļas savās filiālēs vai 
saistītajos uzņēmumos ar mērķi īstenot 
rūpnieciskās uzņēmējdarbības stratēģiju, 
un kuru izveides galvenais mērķis nebija 
dot ienākumus saviem ieguldītājiem, 
izmantojot ieguldījumu izņemšanu 
plānotajā laikposmā.

Or. en

Pamatojums

Biržu sarakstos iekļautās rūpnieciskās kontrolakciju sabiedrības ir slēgta tipa fondi, kas 
saviem akcionāriem nepiešķir nekādas izpirkšanas vai pārpirkšanas tiesības. Turklāt šīs 
vienības ir savu aktīvu likumīgi un īpašuma beneficiāri. Tādēļ tām ir ievērojami kapitāla 
resursi, kas mudina arī turpmāk pildīt savas regulatīvās saistības. Vajadzības gadījumā 
uzņēmuma organizētai slēgšanai paredzēti mehānismi jau ir pieejami. Šo jautājumu 
reglamentē ES tiesības.

Grozījums Nr. 694
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Neatkarīgi no 1. punkta, tiem AIFP, 
kuriem jau piešķirta atļauja saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK, un/vai uz kuriem 
attiecas kapitāla prasības saskaņā ar 
Direktīvu 2006/49/EK vai 
Direktīvu 85/611/EEK, nepieprasa izpildīt 
papildu prasības saskaņā ar šo direktīvu.
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Or. en

Pamatojums

Daudziem AIFP jau ir piešķirta atļauja saskaņā ar MiFID, un uz tiem attiecas kapitāla 
noteikumi, kas paredzēti Kapitāla prasību direktīvā un PVKIU direktīvā. Nosakot, ka šādiem 
uzņēmumiem jāizpilda papildu prasības atbilstīgi AIFP direktīvai, tiek izmantots nevajadzīgs 
un, iespējams, dublējošs risinājums.

Grozījums Nr. 695
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.e Šis pants neattiecas uz pārvaldības 
sabiedrībām, kurām atļaujas piešķirtas 
saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un 
kuras pārvalda arī AFI.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Grozījums Nr. 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija pieņem deleģētos aktus, 
paredzot konkrētu procentuālo daļu, kuru 
atbilstīgi AIF riska profilam nosaka 
robežās no 1 % līdz 5 %, kā minēts 
2. punktā, kā arī precizējot, kuros aktīvos 
var ieguldīt pašu kapitālu.
Šos aktus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar Līguma
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantā paredzēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

AIFP kapitālam jābūt pietiekamam, lai aptvertu iespējamo AIFP pakļaušanu profesionālajai 
atbildībai. Konkrētai summai jāatbilst faktiskajam riska profilam.

Grozījums Nr. 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Līdzekļu apjoms, ko AIFP ieguldījuši 
katrā pārvaldītajā AIF, ir tāds, ka gadā 
AIFP tīrā ekonomiskā ieinteresētība ir 
lielāka vai vienāda ar konkrētu 
procentuālo daļu no kopējās summas, ko 
šajā AIF investējuši visi ieguldītāji. 

Or. en
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Pamatojums

AIFP jāsaskaņo savas intereses ar savu ieguldītāju interesēm. Parasti saskaņošana notiek, 
vienojoties par peļņas sadali. Svarīgi arī pārliecināties, ka zināmā mērā AIFP ir zaudējumi, 
ko tie ir radījuši. Šis noteikums ir līdzīgs bankām izvirzītajai prasībai, kas paredz paturēt 5 % 
no aizdevumiem, ar kuriem saistībā tās darbojas kā iniciatori. Precīza procentuālā daļa tiks 
noteikta atkarībā no AIF riska profila. 

Grozījums Nr. 698
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Komisija pieņem deleģētos aktus, 
paredzot prasības šādās jomās: 
a) konkrēta procentuālā daļa, kura 
jāiegulda AIFP un kuru atbilstīgi AIF 
riska profilam nosaka robežās no 1 % līdz 
5 % no kopējās summas, ko nodrošinājuši 
visi ieguldītāji; 
b) aprēķina metode; 
c) procedūra, kas jāveic AIFP, lai 
panāktu atbilstību minētajām prasībām. 
Šos aktus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantā paredzēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

AIFP jāsaskaņo savas intereses ar savu ieguldītāju interesēm. Parasti saskaņošana notiek, 
vienojoties par peļņas sadali. Svarīgi arī pārliecināties, ka zināmā mērā AIFP ir zaudējumi, 
ko tie ir radījuši. Šis noteikums ir līdzīgs bankām izvirzītajai prasībai, kas paredz paturēt 5 % 
no aizdevumiem, ar kuriem saistībā tās darbojas kā iniciatori. Precīza procentuālā daļa tiks 
noteikta atkarībā no AIF riska profila. 
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Grozījums Nr. 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.d Pašu kapitālu iegulda likvīdos aktīvos 
vai aktīvos, kuri īsā termiņā ir viegli 
pārvēršami skaidrā naudā, un tajā 
neiekļauj spekulatīvas pozīcijas.

Or. en

Pamatojums

AIFP kapitālam jābūt pietiekamam, lai aptvertu iespējamo AIFP pakļaušanu profesionālajai 
atbildībai. Konkrētai summai jāatbilst faktiskajam riska profilam.


