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Grozījums Nr. 700
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP vienmēr izmanto pietiekamus un 
atbilstošus resursus, kas nepieciešami to 
pārvaldības darbību pareizai izpildei.

AIFP vienmēr izmanto pietiekamus un 
atbilstošus resursus, kas nepieciešami AIF
pareizai pārvaldībai.

Or. en

Grozījums Nr. 701
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ neatkarīgu 
vērtētāju, lai noteiktu AIF iegūto aktīvu 
vērtību un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtību.

1. AIFP, attiecībā uz katru pārvaldīto AIF, 
nodrošina:

a) ka tiek pieņemta un dokumentēta 
augsta līmeņa novērtēšanas politika 
attiecībā uz AIF turētiem vai izmantotiem 
aktīviem;
b) ka AIF aktīvu vērtības aprēķināšana 
notiek saskaņā ar šo politiku un to veic 
vai nu no AIFP neatkarīgs vērtētājs, vai 
AIFP (šajā gadījumā AIFP aktīvu 
novērtēšanas un portfeļa pārvaldības 
funkcija ir funkcionāli neatkarīga);
c) ka AIF aktīvu vērtību aprēķina 
atbilstīgā biežumā un ka AIF daļu vai 
ieguldījumu apliecību vērtību aprēķina 
tieši tajā laikā, kad tās var izdot vai 
atpirkt, vai pirms tam; kā arī
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d) ka šāda novērtēšanas politika tiek 
regulāri pārskatīta un grozīta, lai 
nodrošinātu tās pastāvīgu atbilstīgumu.

Or. en

Pamatojums

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Grozījums Nr. 702
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ neatkarīgu 
vērtētāju, lai noteiktu AIF iegūto aktīvu 
vērtību un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtību.

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF tiek ieviestas atbilstīgas 
un konsekventas procedūras AIF aktīvu 
pareizai novērtēšanai, un AIF daļu vai 
ieguldījumu apliecību vērtību 
aprēķināšanai saskaņā ar spēkā esošajiem 
piemērojamiem vērtēšanas standartiem un 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Prasība par neatkarīgu vērtētāju ir dārga un neefektīva, jo AIFP vairumā gadījumu vislabāk 
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pārzina fondu aktīvus.   Tomēr novērtēšanai funkcijai ir jābūt neatkarīgai no ieguldījumu 
pārvaldīšanas funkcijas. Konkrētiem aktīviem (piemēram, nekustamajam īpašumam) dažas 
dalībvalstis pieprasa neatkarīgu vērtētāju iecelšanu, kuri saglabā atbildību par aktīvu 
novērtēšanu, un tādu praksi vajadzētu ļaut turpināt saskaņā ar valstu tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ neatkarīgu 
vērtētāju, lai noteiktu AIF iegūto aktīvu 
vērtību un AIF daļu un ieguldījumu 
apliecību vērtību.

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF tiek ieviestas atbilstīgas 
un konsekventas procedūras, lai varētu 
veikt pareizu AIF aktīvu un AIF daļu vai
ieguldījumu apliecību novērtēšanu.

Or. en

Pamatojums

Ieguldītājiem privātajos kapitāla ieguldījuma fondos nav izpirkšanas tiesību. Pārvaldītājus 
neapbalvo, pamatojoties uz nerealizēto ieguldījumu korekto vērtību, bet viņu rezultātus 
atlīdzina ar iegūtās peļņas daļu. Ieguldītājiem un pārvaldītājiem ir jāgaida, kamēr fonds 
sasniedz vērtību (šajā brīdī vērtība ir zināma). Lai veiktu novērtējumu attiecībā uz privātā 
kapitāla aktīviem, ir nepieciešamas pamatīgas pārvaldības un revīzijas līmeņa zināšanas. Tas 
nozīmē papildu izmaksas un nerada ieguvumus ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 704
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ neatkarīgu 
vērtētāju, lai noteiktu AIF iegūto aktīvu 
vērtību un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtību.

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF tiek pareizi novērtēti 
AIF aktīvi, veicot to atbilstīgā brīdī, laikus 
un pastāvīgi, lai AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtība būtu pieejama 
ieguldītāju un citu ieinteresēto pušu 
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izvērtēšanai.

Or. en

Pamatojums

Ir pietiekami, ja tiek pieprasīts sniegt pareizus vērtējumus ieinteresētajām pusēm, tostarp 
ieguldītājiem. Formāla un neatkarīga vērtētāja iecelšana nav vajadzīga. Šī ir pieeja, kas ir 
balstīta uz principiem, un tā rada nopietnas un atbilstīgas saistības.

Grozījums Nr. 705
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ neatkarīgu 
vērtētāju, lai noteiktu AIF iegūto aktīvu 
vērtību un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtību. 

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ vērtētāju, lai 
pārredzamā veidā noteiktu AIF iegūto 
aktīvu vērtību un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtību. 

Or. en

Pamatojums

Vērtēšanas priekšlikumus būtu grūti īstenot, un tie ne vienmēr ir vajadzīgi labākai ieguldītāju 
aizsardzībai. Piemēram, prasība veikt visu aktīvu novērtēšanu katru reizi, kad AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek izdotas vai atpirktas, bieži ir nerealizējama un nevajadzīga. Daži 
fondu aktīvi (piemēram, nekustamais īpašums) kopumā ir ļoti stabili, tādējādi novērtēšana 
katru dienu būtu pilnīgi lieka. Nav arī iespējams nekustamā īpašuma fondus novērtēt katru 
dienu, un tas nekādā veidā nepalielinātu ieguldītāju aizsardzību.  

Grozījums Nr. 706
Marta Andreasen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ neatkarīgu

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ vērtētāju, lai 
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vērtētāju, lai noteiktu AIF iegūto aktīvu 
vērtību un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtību.

noteiktu AIF iegūto aktīvu vērtību un AIF 
daļu vai ieguldījumu apliecību vērtību.

Or. en

Pamatojums

Vajadzības gadījumā, ja apstākļi tā nosaka, novērtēšanu jau veic neatkarīgi eksperti. Ne 
visiem aktīviem ir vajadzīga neatkarīga novērtēšana. Prasība nodrošināt pilnīgi neatkarīgu 
novērtēšanu tikai palielinātu izmaksas fondiem un mazinātu peļņu ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 707
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ neatkarīgu
vērtētāju, lai noteiktu AIF iegūto aktīvu 
vērtību un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtību.

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ vērtētāju, lai 
noteiktu AIF iegūto aktīvu vērtību un AIF 
daļu vai ieguldījumu apliecību vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 708
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ neatkarīgu 
vērtētāju, lai noteiktu AIF iegūto aktīvu 
vērtību un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtību.

1. Attiecīgā gadījumā AIFP nodrošina 
novērtēšanas un portfeļa pārvaldības 
funkcionālo neatkarību, ņemot vērā katra
tā pārvaldītā AIF darbības raksturu, 
mērogu un sarežģītību.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka ir iespējama arī novērtēšana, ko veic pati AIFP.

Grozījums Nr. 709
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ neatkarīgu 
vērtētāju, lai noteiktu AIF iegūto aktīvu 
vērtību un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtību.

1. Attiecīgā gadījumā AIFP nodrošina 
novērtēšanas un portfeļa pārvaldības 
funkcionālo neatkarību, ņemot vērā katra 
tā pārvaldītā AIF darbības raksturu, 
mērogu un sarežģītību.

Or. en

Pamatojums

Skatīt prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
16. apsvērumu. 

Grozījums Nr. 710
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ neatkarīgu 
vērtētāju, lai noteiktu AIF iegūto aktīvu 
vērtību un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtību.

1. Attiecīgā gadījumā AIFP nodrošina 
novērtēšanas un portfeļa pārvaldības 
funkcionālo neatkarību, ņemot vērā katra 
tā pārvaldītā AIF darbības raksturu, 
mērogu un sarežģītību.

Or. en

Pamatojums

Prasība par neatkarīgu vērtētāju ir dārga un neefektīva, jo AIFP vairumā gadījumu vislabāk 
pārzina fondu aktīvus.  Attiecīgā gadījumā AIFP nodrošina novērtēšanas un portfeļa 
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pārvaldības funkcionālo neatkarību, ņemot vērā katra tā pārvaldītā AIF darbības raksturu, 
mērogu un sarežģītību.

Grozījums Nr. 711
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ neatkarīgu 
vērtētāju, lai noteiktu AIF iegūto aktīvu 
vērtību un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtību.

1. Attiecīgā gadījumā AIFP nodrošina 
novērtēšanas un portfeļa pārvaldības 
funkcionālo neatkarību, ņemot vērā katra 
tā pārvaldītā AIF darbības raksturu, 
mērogu un sarežģītību.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka ir iespējama arī novērtēšana, ko veic pati AIFP.

Grozījums Nr. 712
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ neatkarīgu 
vērtētāju, lai noteiktu AIF iegūto aktīvu 
vērtību un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtību.

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF, tiek pastāvīgā un 
funkcionāli neatkarīgā veidā novērtēta
AIF iegūto aktīvu vērtība un AIF daļu vai 
ieguldījumu apliecību vērtība. Jebkura 
izraudzītā trešā persona nodrošina šo 
funkciju neatkarību.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 713
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ neatkarīgu 
vērtētāju, lai noteiktu AIF iegūto aktīvu 
vērtību un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtību.

1. AIFP nodrošina, ka gadījumos, kad tā 
pārvaldītajam AIF tas veic novērtēšanu, 
novērtēšanas funkcija ir neatkarīga no 
ieguldījumu pārvaldības funkcijas. 
Jebkura trešā persona, kas izraudzīta 
novērtēšanas funkciju veikšanai, 
nodrošina arī šo funkciju neatkarību.

Or. en

Pamatojums

„Novērtēšana” attiecas gan uz fonda aktīvu vērtību, gan uz paša fonda vērtību. Fonda 
vērtēšanas tiesiskajā regulējumā ir jāņem vērā šo dažādo vērtējumu īpatnības. Aktīvu 
novērtēšanas prasības atšķiras, ņemot vērā attiecīgo aktīvu būtību, sākot ļoti likvīdiem 
aktīviem, kuru cenu veido uz attiecīgās kotācijas pamata, līdz pat nelikvīdiem aktīviem, kas 
pieprasa pielāgotu cenu noteikšanu. Šo funkciju var sniegt gan pati uzņēmuma vadība vai arī 
depozitārijs.

Grozījums Nr. 714
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ neatkarīgu 
vērtētāju, lai noteiktu AIF iegūto aktīvu 
vērtību un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtību.

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ir funkcionāli
neatkarīgs vērtētājs, lai noteiktu AIF 
iegūto aktīvu vērtību un AIF daļu vai 
ieguldījumu apliecību vērtību.

Or. en
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Pamatojums

Ir nepraktiski pieprasīt, lai AIFP vienmēr ieceltu neatkarīgu vērtētāju. Tomēr, tiem ir jābūt 
funkcionāli neatkarīgiem. 

Grozījums Nr. 715
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ neatkarīgu 
vērtētāju, lai noteiktu AIF iegūto aktīvu 
vērtību un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtību.

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ no AIFP 
pārvaldības funkcijas neatkarīgu vērtētāju, 
lai noteiktu AIF iegūto aktīvu vērtību un 
AIF daļu vai ieguldījumu apliecību vērtību 
saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādes (ESMA) izstrādātajām vērtēšanas 
pamatnostādnēm visai ES.
Šajā nolūkā AIFP nodrošina kvalificēta 
vērtētāja iecelšanu, kuram ir adekvāti 
resursi novērtēšanas veikšanai un ir 
piešķirts ESMA sertifikāts.

Or. en

Pamatojums

 Pareizai un pārredzamai novērtēšanai ir vajadzīgas visā ES vienotas procedūras un 
konsekventa neatkarīgas vērtēšanas kvalitāte. Nesen izveidotā Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde (ESMA) tiek uzskatīta par piemērotāko iestādi vērtētāju sertifikācijas veikšanai, 
vērtēšanas pamatnostādņu izstrādāšanai un to īstenošanas uzraudzībai.
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Grozījums Nr. 716
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ neatkarīgu 
vērtētāju, lai noteiktu AIF iegūto aktīvu 
vērtību un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību vērtību.

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ no AIFP 
pārvaldības funkcijas neatkarīgu vērtētāju, 
lai noteiktu AIF iegūto aktīvu vērtību un 
AIF daļu vai ieguldījumu apliecību vērtību 
saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādes izstrādātajām vērtēšanas 
pamatnostādnēm visai ES.
Šajā nolūkā AIFP nodrošina kvalificēta 
vērtētāja iecelšanu, kuram ir adekvāti 
resursi novērtēšanas veikšanai un ESMA 
izdots sertifikāts.

Or. en

Grozījums Nr. 717
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP nodrošina, ka gadījumos, kad tā 
pārvaldītajam AIF tie veic novērtēšanu, 
novērtēšanas funkcija ir neatkarīga no 
ieguldījumu pārvaldīšanas. Jebkura trešā 
persona, kas izraudzīta novērtēšanas 
funkciju veikšanai, nodrošina arī šo 
funkciju neatkarību.

Or. en

Pamatojums

Prasība par neatkarīgu vērtētāju ir dārga un neefektīva, jo AIFP vairumā gadījumu vislabāk 
pārzina fondu aktīvus.   Tomēr novērtēšanai funkcijai ir jābūt neatkarīgai no ieguldījumu 
pārvaldīšanas funkcijas. Konkrētiem aktīviem (piemēram, nekustamajam īpašumam) dažas 
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dalībvalstis pieprasa neatkarīgu vērtētāju iecelšanu, kuri saglabā atbildību par aktīvu 
novērtēšanu, un tādu praksi vajadzētu ļaut turpināt saskaņā ar valstu tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 718
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtētājs nodrošina, ka aktīvi, daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas 
vismaz vienreiz gadā, un katru reizi AIF 
daļas vai ieguldījumu apliecības tiek 
izdotas vai atpirktas, ja vērtēšana notiek 
biežāk.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir pietiekami, ja tiek pieprasīts sniegt pareizus vērtējumus ieinteresētajām pusēm, tostarp 
ieguldītājiem. Formāla un neatkarīga vērtētāja iecelšana nav vajadzīga. Šī ir pieeja, kas ir 
balstīta uz principiem, un tā rada nopietnas un atbilstīgas saistības.

Grozījums Nr. 719
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtētājs nodrošina, ka aktīvi, daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas 
vismaz vienreiz gadā, un katru reizi AIF 
daļas vai ieguldījumu apliecības tiek 
izdotas vai atpirktas, ja vērtēšana notiek 
biežāk.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Grozījums Nr. 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtētājs nodrošina, ka aktīvi, daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas 
vismaz vienreiz gadā, un katru reizi AIF 
daļas vai ieguldījumu apliecības tiek 
izdotas vai atpirktas, ja vērtēšana notiek 
biežāk.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ieguldītājiem privātajos kapitāla ieguldījuma fondos nav izpirkšanas tiesību. Pārvaldītājus 
neapbalvo, pamatojoties uz nerealizēto ieguldījumu korekto vērtību, bet viņu rezultātus 
atlīdzina ar iegūtās peļņas daļu. Ieguldītājiem un pārvaldītājiem ir jāgaida, kamēr fonds 
sasniedz vērtību (šajā brīdī vērtība ir zināma). Lai veiktu novērtējumu attiecībā uz privātā 
kapitāla aktīviem, ir nepieciešamas pamatīgas pārvaldības un revīzijas līmeņa zināšanas. Tas 
nozīmē papildu izmaksas un nerada ieguvumus ieguldītājiem.
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Grozījums Nr. 721
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtētājs nodrošina, ka aktīvi, daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas 
vismaz vienreiz gadā, un katru reizi AIF 
daļas vai ieguldījumu apliecības tiek 
izdotas vai atpirktas, ja vērtēšana notiek 
biežāk.

AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF tiek ieviestas 
atbilstīgas un konsekventas procedūras, 
lai varētu veikt pareizu AIF aktīvu 
novērtēšanu un AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību aprēķināšanu, kā arī vajadzības 
gadījumā — publicēšanu.

Or. en

Pamatojums

Prasība par neatkarīgu vērtētāju ir dārga un neefektīva, jo AIFP vairumā gadījumu vislabāk 
pārzina fondu aktīvus.  Attiecīgā gadījumā AIFP nodrošina vērtēšanas un portfeļa 
pārvaldības funkcionālo neatkarību, ņemot vērā katra tā pārvaldītā AIF darbības raksturu, 
mērogu un sarežģītību.

Grozījums Nr. 722
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtētājs nodrošina, ka aktīvi, daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas
vismaz vienreiz gadā, un katru reizi AIF 
daļas vai ieguldījumu apliecības tiek 
izdotas vai atpirktas, ja vērtēšana notiek 
biežāk.

AIFP nodrošina, ka AIF aktīvu 
novērtēšanas biežums ir atbilstīgs 
attiecībā pret fonda turētajiem 
pakārtotajiem aktīviem.  Ja AIF ir veicis 
ieguldījumus nekustamos aktīvos, var 
ņemt vērā šo aktīvu specifiskumu. AIFP 
nodrošina arī to, ka AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības var novērtēt, ja tas 
ir nepieciešams atpirkšanas vai izdošanas 
nodrošināšanai.

Or. en



PE439.132v01-00 16/165 AM\805037LV.doc

LV

Pamatojums

Vērtēšanas priekšlikumus būtu grūti īstenot, un tie ne vienmēr ir vajadzīgi labākai ieguldītāju 
aizsardzībai. Piemēram, prasība veikt visu aktīvu novērtēšanu katru reizi, kad AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek izdotas vai atpirktas, bieži ir nerealizējama un nevajadzīga. Daži 
fondu aktīvi (piemēram, nekustamais īpašums) kopumā ir ļoti stabili, tādējādi novērtēšana 
katru dienu būtu pilnīgi lieka. Nav arī iespējams nekustamā īpašuma fondus novērtēt katru 
dienu, un tas nekādā veidā nepalielinātu ieguldītāju aizsardzību.  

Grozījums Nr. 723
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtētājs nodrošina, ka aktīvi, daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas
vismaz vienreiz gadā, un katru reizi AIF 
daļas vai ieguldījumu apliecības tiek 
izdotas vai atpirktas, ja vērtēšana notiek 
biežāk.

AIFP nodrošina, ka AIF aktīvu vērtēšanas 
biežums ir atbilstīgs attiecībā pret fonda 
turētajiem pakārtotajiem aktīviem.  Ja 
AIF ir veicis ieguldījumus nekustamos 
aktīvos, var ņemt vērā šo aktīvu 
specifiskumu. AIFP nodrošina arī to, ka 
AIF daļas vai ieguldījumu apliecības var 
novērtēt, ja tas ir nepieciešams 
atpirkšanas vai izdošanas nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 724
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtētājs nodrošina, ka aktīvi, daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas 
vismaz vienreiz gadā, un katru reizi AIF
daļas vai ieguldījumu apliecības tiek 
izdotas vai atpirktas, ja vērtēšana notiek 
biežāk.

Ar izmantotajām vērtēšanas procedūrām 
nodrošina, ka aktīvi, daļas vai ieguldījumu 
apliecības tiek novērtētas vismaz vienreiz 
gadā. Ja AIF ir atvērtais fonds, šādus 
vērtējumus veic tik bieži, cik to pieprasa 
fonda turēto pakārtoto aktīvu specifika un  
izpirkšanas politika.
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Or. en

Pamatojums

Skatīt prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
16. apsvērumu. 

Grozījums Nr. 725
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtētājs nodrošina, ka aktīvi, daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas 
vismaz vienreiz gadā, un katru reizi AIF 
daļas vai ieguldījumu apliecības tiek 
izdotas vai atpirktas, ja vērtēšana notiek 
biežāk.

Ar izmantotajām vērtēšanas procedūrām 
nodrošina, ka aktīvi, daļas vai ieguldījumu 
apliecības tiek novērtētas vismaz vienreiz 
gadā. Ja AIF ir atvērtais fonds, šādus 
vērtējumus veic tik bieži, cik to pieprasa 
fonda turēto pakārtoto aktīvu specifika un 
izpirkšanas politika.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka ir iespējama arī vērtēšana, ko veic pati AIFP.

Grozījums Nr. 726
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtētājs nodrošina, ka aktīvi, daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas 
vismaz vienreiz gadā, un katru reizi AIF 
daļas vai ieguldījumu apliecības tiek 
izdotas vai atpirktas, ja vērtēšana notiek 
biežāk.

Ar izmantotajām vērtēšanas procedūrām 
nodrošina, ka aktīvi un daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas 
vismaz vienreiz gadā. Ja AIF ir atvērtais 
fonds, šādus vērtējumus veic tik bieži, cik 
to pieprasa fonda turēto pakārtoto aktīvu 
specifika un izpirkšanas politika. 



PE439.132v01-00 18/165 AM\805037LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka ir iespējama arī vērtēšana, ko veic pati AIFP.

Grozījums Nr. 727
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtētājs nodrošina, ka aktīvi, daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas 
vismaz vienreiz gadā, un katru reizi AIF 
daļas vai ieguldījumu apliecības tiek 
izdotas vai atpirktas, ja vērtēšana notiek 
biežāk.

Ar izmantotajām vērtēšanas procedūrām 
nodrošina, ka aktīvi, daļas vai ieguldījumu 
apliecības tiek novērtētas vismaz vienreiz 
gadā, un katru reizi AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek izdotas vai 
atpirktas, ja vērtēšana notiek biežāk, bet 
tikai gadījumos, ja daļas vai ieguldījumu 
apliecības tiks izdotas vai atpirktas par 
cenu, kuru aprēķina, pamatojoties uz tīro 
aktīvu vērtību uz vienu ieguldījumu 
apliecību vai daļu.

Or. en

Pamatojums

Slēgtie AIF dažkārt var izdot vai atpirkt AIF daļas. Tomēr, tad, kad tas tiek darīts, pamatā ir 
izmantotas pašreizējā tirgus cena. Šādos gadījumos nav nepieciešams vērtēt AIF aktīvus. 
Vērtēšanu ir jāveic tikai tad, ja daļas vai ieguldījumu apliecības tiks izdotas vai atpirktas par 
cenu, kas tieši saistīta ar tīro aktīvu vērtību.

Grozījums Nr. 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtētājs nodrošina, ka aktīvi, daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas 

Vērtētājs nodrošina, ka aktīvi, daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas 



AM\805037LV.doc 19/165 PE439.132v01-00

LV

vismaz vienreiz gadā, un katru reizi AIF 
daļas vai ieguldījumu apliecības tiek 
izdotas vai atpirktas, ja vērtēšana notiek 
biežāk.

vismaz vienreiz gadā, un katru reizi AIF 
daļas vai ieguldījumu apliecības tiek 
izdotas vai atpirktas, vai pārvaldības 
maksa tiek maksāta (ja šāda maksa 
pilnībā vai daļēji tiek balstīta uz aktīvu 
vērtību), ja vērtēšana notiek biežāk.

Or. en

Pamatojums

Ieguldītāju aizsardzībai ir pietiekami bieži jāveic vērtēšana, jo īpaši situācijās, kad daļu vai 
ieguldījuma apliecību izdošana vai atpirkšana nav bieža.

Grozījums Nr. 729
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtētājs nodrošina, ka aktīvi, daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas
vismaz vienreiz gadā, un katru reizi AIF 
daļas vai ieguldījumu apliecības tiek 
izdotas vai atpirktas, ja vērtēšana notiek 
biežāk.

AIFP nodrošina, ka tā pārvaldītā AIF 
aktīvi tiek vērtēti pietiekami bieži un 
vismaz vienreiz gadā, un ka AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek vērtētas 
katrreiz, kad tās var izdot vai atpirkt.

Or. en

Pamatojums

Prasība par neatkarīgu vērtētāju ir dārga un neefektīva, jo AIFP vairumā gadījumu vislabāk 
pārzina fondu aktīvus.   Tomēr novērtēšanas funkcijai ir jābūt neatkarīgai no ieguldījumu 
pārvaldības funkcijām. Konkrētiem aktīviem (piemēram, nekustamajam īpašumam) dažas 
dalībvalstis pieprasa neatkarīgu vērtētāju iecelšanu, kuri saglabā atbildību par aktīvu 
vērtēšanu, un tādu praksi vajadzētu ļaut turpināt saskaņā ar valstu tiesību aktiem.
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Grozījums Nr. 730
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtētājs nodrošina, ka aktīvi, daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas 
vismaz vienreiz gadā, un katru reizi AIF 
daļas vai ieguldījumu apliecības tiek
izdotas vai atpirktas, ja vērtēšana notiek 
biežāk.

Aktīvus, daļas vai ieguldījumu apliecības 
novērtē atbilstīgi bieži un vismaz vienreiz 
gadā, un katru reizi AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības var tikt izdotas vai 
atpirktas.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 731
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtētājs nodrošina, ka aktīvi, daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas 
vismaz vienreiz gadā, un katru reizi AIF 
daļas vai ieguldījumu apliecības tiek 
izdotas vai atpirktas, ja vērtēšana notiek 
biežāk.

2. AIFP nodrošina, ka tā pārvaldītā AIF 
aktīvi tiek novērtēti pietiekami bieži un 
vismaz vienreiz gadā, un ka AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības tiek novērtētas 
katrreiz, kad tās tiek izdotas vai atpirktas.

Or. en

Pamatojums

„Novērtēšana” attiecas gan uz fonda aktīvu vērtību, gan uz paša fonda vērtību. Fonda 
vērtēšanas tiesiskajā regulējumā ir jāņem vērā šo dažādo vērtējumu īpatnības. Aktīvu 
vērtēšanas prasības atšķiras, ņemot vērā attiecīgo aktīvu būtību, sākot ļoti likvīdiem aktīviem, 
kuru cenu veido uz attiecīgās kotācijas pamata, līdz pat nelikvīdiem aktīviem, kas pieprasa 
pielāgotu cenu noteikšanu. Šo funkciju var sniegt gan pati uzņēmuma vadība vai arī 
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depozitārijs.

Grozījums Nr. 732
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja AIF ir privātā kapitāla ieguldījumu 
fonds, periodiska novērtēšana ir 
fakultatīva.  Novērtēšanas biežums atbilst 
AIF noteikumiem, tostarp attiecībā uz 
katru reizi, kad daļas vai ieguldījumu 
apliecības tiek izdotas vai atpirktas.

Or. en

Grozījums Nr. 733
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a AIFP ir atbildīgs par pareizu AIF 
aktīvu novērtēšanu, kā arī par AIF tīro 
aktīvu vērtību aprēķināšanu un 
publicēšanu. AIFP atbildību neietekmē 
fakts, ka tas ir deleģējis trešai personai 
kādu no saviem uzdevumiem attiecībā uz 
AIF novērtēšanu. 
Uz visiem vērtējumiem, vai nu tos veic 
AIFP vai ārējs vērtētājs, attiecas AIF 
depozitārija uzraudzība un kontrole.

Or. en
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Grozījums Nr. 734
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a AIFP atbild par AIF aktīvu pareizu 
novērtējumu, kā arī par AIF aktīvu neto 
vērtības aprēķināšanu. Šo atbildību 
neietekmē šādu funkciju deleģēšana trešai 
personai.
Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
atļaut dažu vai visu vērtēšanas funkciju, 
kā arī to atbildības uzticēšanu trešai 
personai saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību 
aktiem, kurā ir AIF juridiskā adrese.

Or. en

Pamatojums

AIFP ir atbildīgs par vērtēšanas funkciju, ja vien dalībvalstis neatļauj dažas vai visas 
vērtēšanas funkcijas uzticēt trešai personai. Tas atbilst PVKIU direktīvai un AIF esošajai 
praksei.

Grozījums Nr. 735
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Gan AIFP, gan depozitārijs nodrošina 
AIF aktīvu pareizu novērtēšanu un AIF 
aktīvu tīro vērtības pareizu aprēķināšanu.

Or. en

Pamatojums

AIF aktīvu tīro vērtība ir būtiska informācija investoriem, AIFP un depozitārijam. Lai sniegtu 
ieguldītājiem pareizu aktīvu tīro vērtību ir jābūt labai sadarbībai starp AIFP un depozitāriju, 
kā arī efektīvai kontrolei šo struktūru starpā šā procesa laikā.



AM\805037LV.doc 23/165 PE439.132v01-00

LV

Grozījums Nr. 736
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a AIFP atbild par AIF aktīvu pareizu 
novērtējumu, kā arī par AIF aktīvu tīro 
vērtības aprēķināšanu.  Šo atbildību 
neietekmē šādu funkciju deleģēšana trešai 
personai.

Or. en

Grozījums Nr. 737
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a AIFP atbild par AIF aktīvu pareizu 
novērtējumu, kā arī par AIF aktīvu tīro 
vērtības aprēķināšanu.  Šo atbildību 
neietekmē šādu funkciju deleģēšana trešai 
personai.

Or. en

Grozījums Nr. 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nodrošina, ka vērtētājs izmanto 
piemērotas un pastāvīgas procedūras AIF 
aktīvu novērtēšanai saskaņā ar 

svītrots
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pastāvošajiem, piemērojamajiem 
vērtēšanas standartiem un noteikumiem, 
lai atspoguļotu AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību tīro aktīvu vērtību.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no izmaiņām 1. punktā. Neatkarīgs vērtētājs nav piemērots privātā 
kapitāla ieguldījumu fondiem, kur vērtēšanai nav monetāru seku. Ieguldītājiem un 
pārvaldītājiem ir jāgaida, kamēr fonds sasniedz vērtību (šajā brīdī vērtība ir zināma). Lai 
veiktu vērtējumu attiecībā uz privātā kapitāla aktīviem, ir nepieciešamas pamatīgas 
pārvaldības un revīzijas līmeņa zināšanas. Tas nozīmē papildu izmaksas un nerada 
ieguvumus ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 739
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nodrošina, ka vērtētājs izmanto 
piemērotas un pastāvīgas procedūras AIF 
aktīvu novērtēšanai saskaņā ar 
pastāvošajiem, piemērojamajiem 
vērtēšanas standartiem un noteikumiem, 
lai atspoguļotu AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību tīro aktīvu vērtību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step.Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing.We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
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(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Grozījums Nr. 740
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nodrošina, ka vērtētājs izmanto 
piemērotas un pastāvīgas procedūras AIF 
aktīvu novērtēšanai saskaņā ar 
pastāvošajiem, piemērojamajiem 
vērtēšanas standartiem un noteikumiem, 
lai atspoguļotu AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību tīro aktīvu vērtību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis punkts tiek svītrots, jo tas ir iekļauts 16. panta 1.a (jauns) punkta grozījumā.

Grozījums Nr. 741
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nodrošina, ka vērtētājs izmanto 
piemērotas un pastāvīgas procedūras AIF 
aktīvu novērtēšanai saskaņā ar 
pastāvošajiem, piemērojamajiem
vērtēšanas standartiem un noteikumiem, lai 
atspoguļotu AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību tīro aktīvu vērtību.

2. AIFP nodrošina, ka katrs AIF ir 
publicējis vērtēšanas metodikas 
paziņojumu vai grāmatvedības politiku, 
kas ir piemērota AIF aktīviem un 
konsekventa ar pastāvošiem 
vispārpieņemtajiem grāmatvedības 
standartiem, vērtēšanas standartiem un 
noteikumiem, lai noteiktu korektu AIF 
daļu vai ieguldījumu apliecību tīro aktīvu 
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vērtību.

Or. en

Pamatojums

Ja notiek publiska tirgošanās ar AIF daļām vai ieguldījumu apliecībām, to neatkarīgas 
vērtēšanas prasība nav nepieciešams, jo to vērtību nosaka tirgus. Ārēja vērtētāja 
izraudzīšanās nav nepieciešama, ja AIF aktīvi tiek pārdoti atvērtos tirgos, un tā nedrīkst būt 
obligāta nekotētu aktīvu gadījumā, ar noteikumu, ka pastāv funkcionālās neatkarības 
aizsardzības pasākumi starp vērtēšanu un portfeļa pārvaldību, kā arī vajadzības gadījumā 
neatkarīga ārēja revidenta pārraudzība.

Grozījums Nr. 742
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nodrošina, ka vērtētājs izmanto
piemērotas un pastāvīgas procedūras AIF 
aktīvu novērtēšanai saskaņā ar 
pastāvošajiem, piemērojamajiem 
vērtēšanas standartiem un noteikumiem, lai 
atspoguļotu AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību tīro aktīvu vērtību. 

2. AIFP nodrošina, ka pastāv piemērotas 
un pastāvīgas procedūras AIF aktīvu 
novērtēšanai saskaņā ar pastāvošajiem, 
piemērojamajiem vērtēšanas standartiem 
un noteikumiem, lai atspoguļotu AIF daļu 
vai ieguldījumu apliecību tīro aktīvu 
vērtību. AIFP atbild par AIF aktīvu 
novērtēšanu un aktīvu neto vērtības 
aprēķināšanu un to neietekmē šādu 
funkciju deleģēšana trešai personai.

Or. en

Grozījums Nr. 743
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nodrošina, ka vērtētājs izmanto 
piemērotas un pastāvīgas procedūras AIF 
aktīvu novērtēšanai saskaņā ar 

2. Ar izmantotajām vērtēšanas 
procedūrām nodrošina, ka aktīvi un daļas 
vai ieguldījumu apliecības tiek novērtētas 
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pastāvošajiem, piemērojamajiem 
vērtēšanas standartiem un noteikumiem, 
lai atspoguļotu AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību tīro aktīvu vērtību.

vismaz vienreiz gadā. Ja AIF ir atvērtais 
fonds, šādus vērtējumus veic tik bieži, cik 
to pieprasa fonda turēto pakārtoto aktīvu 
specifika un izpirkšanas politika.
Ja tiek izmantots ārējs vērtētājs, AIFP ir 
jāspēj parādīt, ka šī trešā persona ir 
atbilstoši kvalificēta un spējīga uzņemties 
attiecīgās funkcijas, ka tā izvēlēta ļoti 
rūpīgi un ka AIFP spēj jebkurā laikā 
efektīvi uzraudzīt tās darbību. Ārēja 
vērtētāja izmantošana nekavē veikt 
efektīvu AIFP uzraudzību, un jo īpaši tā 
nedrīkst kavēt AIFP rīcību vai AIF 
pārvaldīšanu veidā, kas vislabāk atbilst 
ieguldītāju interesēm. Ja netiek izmantots 
ārējs vērtētājs, piederības valsts 
kompetentās iestādes var pieprasīt, lai 
AIFP vērtēšanas procedūras un/vai 
vērtējumus novērtē ārējs vērtētājs vai 
vajadzības gadījumā — revidents. 
Piederības dalībvalsts var arī pieprasīt, lai 
uz jebkuru vērtējumu, ko veicis vai nu 
AIFP, vai ārējs vērtētājs, attiecas 
depozitārija uzraudzība.

Or. en

Grozījums Nr. 744
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nodrošina, ka vērtētājs izmanto
piemērotas un pastāvīgas procedūras AIF 
aktīvu novērtēšanai saskaņā ar 
pastāvošajiem, piemērojamajiem 
vērtēšanas standartiem un noteikumiem, 
lai atspoguļotu AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību tīro aktīvu vērtību.

2. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF tiek ieviestas 
piemērotas un pastāvīgas procedūras, lai 
varētu veikt pareizu AIF aktīvu vērtēšanu 
un AIF daļu vai ieguldījumu apliecību 
aprēķināšanu, kā arī vajadzības 
gadījumā — publicēšanu.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka ir iespējama arī vērtēšana, ko veic pati AIFP.

Grozījums Nr. 745
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nodrošina, ka vērtētājs izmanto
piemērotas un pastāvīgas procedūras AIF 
aktīvu novērtēšanai saskaņā ar 
pastāvošajiem, piemērojamajiem 
vērtēšanas standartiem un noteikumiem, lai 
atspoguļotu AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību tīro aktīvu vērtību.

2. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF tiek ieviestas 
piemērotas un pastāvīgas procedūras AIF 
aktīvu pareizai vērtēšanai, un AIF daļu vai 
ieguldījumu apliecību vērtību 
aprēķināšanai pastāvošajiem, 
piemērojamajiem vērtēšanas standartiem 
un noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

„Novērtēšana” attiecas gan uz fonda aktīvu vērtību, gan uz paša fonda vērtību. Fonda 
vērtēšanas tiesiskajā regulējumā ir jāņem vērā šo dažādo vērtējumu īpatnības. Aktīvu 
vērtēšanas prasības atšķiras, ņemot vērā attiecīgo aktīvu būtību, sākot ļoti likvīdiem aktīviem, 
kuru cenu veido uz attiecīgās kotācijas pamata, līdz pat nelikvīdiem aktīviem, kas pieprasa 
pielāgotu cenu noteikšanu. Šo funkciju var sniegt gan pati uzņēmuma vadība vai arī 
depozitārijs.

Grozījums Nr. 746
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nodrošina, ka vērtētājs izmanto
piemērotas un pastāvīgas procedūras AIF 
aktīvu novērtēšanai saskaņā ar 
pastāvošajiem, piemērojamajiem 
vērtēšanas standartiem un noteikumiem, 

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF tiek ieviestas 
piemērotas un pastāvīgas procedūras, lai 
varētu veikt pareizu AIF aktīvu vērtēšanu 
un AIF daļu vai ieguldījumu apliecību 
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lai atspoguļotu AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību tīro aktīvu vērtību.

aprēķināšanu, kā arī vajadzības 
gadījumā — publicēšanu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
16. apsvērumu. 

Grozījums Nr. 747
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nodrošina, ka vērtētājs izmanto
piemērotas un pastāvīgas procedūras AIF 
aktīvu novērtēšanai saskaņā ar 
pastāvošajiem, piemērojamajiem 
vērtēšanas standartiem un noteikumiem, 
lai atspoguļotu AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību tīro aktīvu vērtību.

AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF tiek ieviestas 
piemērotas un pastāvīgas procedūras, lai 
varētu veikt pareizu AIF aktīvu vērtēšanu 
un AIF daļu vai ieguldījumu apliecību 
aprēķināšanu, kā arī vajadzības 
gadījumā — publicēšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka ir iespējama arī vērtēšana, ko veic pati AIFP.

Grozījums Nr. 748
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vērtējuma veikšanai tiek izmantota 
trešā persona, AIFP ir jāspēj pierādīt, ka 
šī trešā persona ir atbilstoši kvalificēta un 
spējīga uzņemties attiecīgās funkcijas, ka 
tā izvēlēta ļoti rūpīgi un ka AIFP spēj 
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jebkurā laikā efektīvi uzraudzīt tās 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 749
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmā apakšpunkta, 
dalībvalstis var atļaut, ka AIFP uztic 
vērtēšanas funkcijas un attiecīgo atbildību 
trešai personai saskaņā ar tās dalībvalsts 
tiesību aktiem, kurā ir AIF juridiskā 
adrese.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir ņemt vērā dažu dalībvalstu specifiskos tiesību aktus.

Grozījums Nr. 750
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP regulāri publicē metodiku, kas 
izmantota nelikvīdu aktīvu vērtēšanā, ko 
veic vai nu AIFP, vai kas deleģēta trešai 
personai.

Or. en

Pamatojums

Izmantoto metožu pareizība ir daudz svarīgāka par vērtētāju. Tādēļ šīs metodes būtu 
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jāpublicē, jo īpaši grūti novērtējamu aktīvu gadījumā.

Grozījums Nr. 751
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja tiek izmantots ārējs vērtētājs, AIFP 
ir jāspēj parādīt, ka šī trešā persona ir 
atbilstoši kvalificēta un spējīga uzņemties 
attiecīgās funkcijas, ka tā izvēlēta ļoti 
rūpīgi un ka AIFP spēj jebkurā laikā 
efektīvi uzraudzīt tās darbību. Ārēja 
vērtētāja izmantošana nekavē veikt 
efektīvu AIFP uzraudzību, un jo īpaši tā 
nedrīkst kavēt AIFP rīcību vai AIF 
pārvaldīšanu veidā, kas vislabāk atbilst 
ieguldītāju interesēm.
Ja netiek izmantots ārējs vērtētājs, 
piederības valsts kompetentās iestādes var 
pieprasīt, lai AIFP vērtēšanas procedūras 
un/vai vērtējumus novērtē ārējs vērtētājs 
vai vajadzības gadījumā — revidents. 
Piederības dalībvalsts var arī pieprasīt, lai 
uz jebkuru vērtējumu, ko veicis vai nu 
AIFP, vai ārējs vērtētājs, attiecas 
depozitārija uzraudzība.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka ir iespējama arī vērtēšana, ko veic pati AIFP.
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Grozījums Nr. 752
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja tiek izmantots ārējs vērtētājs, AIFP 
ir jāspēj parādīt, ka šī trešā persona ir 
atbilstoši kvalificēta un spējīga uzņemties 
attiecīgās funkcijas, ka tā izvēlēta ļoti 
rūpīgi un ka AIFP spēj jebkurā laikā 
efektīvi uzraudzīt tās darbību. Ārēja 
vērtētāja izmantošana nekavē veikt 
efektīvu AIFP uzraudzību, un jo īpaši tā 
nedrīkst kavēt AIFP rīcību vai AIF 
pārvaldīšanu veidā, kas vislabāk atbilst 
ieguldītāju interesēm.
Ja netiek izmantots ārējs vērtētājs, 
piederības valsts kompetentās iestādes var 
pieprasīt, lai AIFP vērtēšanas procedūras 
un/vai vērtējumus novērtē ārējs vērtētājs 
vai vajadzības gadījumā — revidents. 
Piederības dalībvalsts var arī pieprasīt, lai 
uz jebkuru vērtējumu, ko veicis vai nu 
AIFP, vai ārējs vērtētājs, attiecas 
depozitārija uzraudzība.

Or. en

Pamatojums

Skatīt prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
16. apsvērumu. 

Grozījums Nr. 753
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja tiek izmantots ārējs vērtētājs, AIFP 
ir jāspēj parādīt, ka šī trešā persona ir 
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atbilstoši kvalificēta un spējīga uzņemties 
attiecīgās funkcijas, ka tā izvēlēta ļoti 
rūpīgi un ka AIFP spēj jebkurā laikā 
efektīvi uzraudzīt tās darbību. Ārēja 
vērtētāja izmantošana nekavē veikt 
efektīvu AIFP uzraudzību, un jo īpaši tā 
nedrīkst kavēt AIFP rīcību vai AIF 
pārvaldīšanu veidā, kas vislabāk atbilst 
ieguldītāju interesēm.
Ja netiek izmantots ārējs vērtētājs, 
piederības valsts kompetentās iestādes var 
pieprasīt, lai AIFP vērtēšanas procedūras 
un/vai vērtējumus novērtē ārējs vērtētājs 
vai vajadzības gadījumā — revidents. 
Piederības dalībvalsts var arī pieprasīt, lai 
uz jebkuru vērtējumu, ko veicis vai nu 
AIFP, vai ārējs vērtētājs, attiecas 
depozitārija uzraudzība.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka ir iespējama arī vērtēšana, ko veic pati AIFP.

Grozījums Nr. 754
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a AIFP atbild par AIF aktīvu pareizu 
novērtējumu, kā arī par AIF aktīvu neto 
vērtības aprēķināšanu. Šo atbildību 
neietekmē šādu funkciju deleģēšana trešai 
personai.
Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
atļaut, ka AIFP uztic dažas vai visas 
vērtēšanas funkcijas un attiecīgo atbildību 
trešai personai saskaņā ar tās dalībvalsts 
tiesību aktiem, kurā ir AIF juridiskā 
adrese.
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Or. en

Pamatojums

„Vērtēšana” attiecas gan uz fonda aktīvu vērtību, gan uz paša fonda vērtību. Fonda 
vērtēšanas tiesiskajā regulējumā ir jāņem vērā šo dažādo vērtējumu īpatnības. Aktīvu 
vērtēšanas prasības atšķiras, ņemot vērā attiecīgo aktīvu būtību, sākot ļoti likvīdiem aktīviem, 
kuru cenu veido uz attiecīgās kotācijas pamata, līdz pat nelikvīdiem aktīviem, kas pieprasa 
pielāgotu cenu noteikšanu. Šo funkciju var sniegt gan pati uzņēmuma vadība vai arī 
depozitārijs.

Grozījums Nr. 755
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un tīro 
aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu aprēķināšanu 
piemērojamajiem noteikumiem jābūt 
izklāstītiem tās valsts likumdošanā, kur 
AIF atrodas, vai AIF apvienošanās 
noteikumos vai instrumentos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  
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Grozījums Nr. 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un neto 
aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu aprēķināšanu 
piemērojamajiem noteikumiem jābūt 
izklāstītiem tās valsts likumdošanā, kur 
AIF atrodas, vai AIF apvienošanās 
noteikumos vai instrumentos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no izmaiņām 1. punktā. Neatkarīgs vērtētājs nepievieno papildu vērtību 
privātajiem kapitāla ieguldījumu fondiem, kur nav atpirkšanas tiesību. Pārvaldītājus 
neapbalvo, pamatojoties uz nerealizēto ieguldījumu korekto vērtību. Ieguldītājiem un 
pārvaldītājiem ir jāgaida, kamēr fonds sasniedz vērtību (šajā brīdī vērtība ir zināma). Lai 
veiktu vērtējumu attiecībā uz privātā kapitāla aktīviem, ir nepieciešamas pamatīgas 
pārvaldības un revīzijas līmeņa zināšanas. Tas nozīmē papildu izmaksas un nerada 
ieguvumus ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 757
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un neto 
aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu aprēķināšanu 
piemērojamajiem noteikumiem jābūt 
izklāstītiem tās valsts likumdošanā, kur 
AIF atrodas, vai AIF apvienošanās 
noteikumos vai instrumentos.

3. Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un neto 
aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu aprēķināšanu 
piemērojamajiem noteikumiem jābūt 
tādiem, kā izklāstīts ES pieņemtajos 
attiecīgajos finanšu pārskatu standartos, 
vai, ja šādi finanšu pārskata standarti nav 
piemērojami automātiski, tiem ir jābūt 
izklāstītiem tās valsts likumdošanā, kur 
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AIF ir reģistrēti, vai AIF apvienošanās 
noteikumos vai instrumentos, ka šādi 
standarti ir jāpiemēro.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka pareizus vērtēšanas principus, kuri pieņemti visas ES finanšu pārskatu 
standartos, visos gadījumos piemēro visiem AIF, negaidot attiecīgo valstu tiesību aktu vai 
AIF reglamenta grozīšanas iespēju, un lai atspoguļotu jebkuras izmaiņas vispārpieņemtajos 
principos, kad tas sāk darboties.

Grozījums Nr. 758
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un neto 
aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu aprēķināšanu 
piemērojamajiem noteikumiem jābūt 
izklāstītiem tās valsts likumdošanā, kur 
AIF atrodas, vai AIF apvienošanās 
noteikumos vai instrumentos.

3. Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un neto 
aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu aprēķināšanu 
piemērojamajiem noteikumiem jābūt 
izklāstītiem tās dalībvalsts valsts
likumdošanā, kur AIF atrodas, vai AIFP 
piederības dalībvalsts spēkā esošajos 
piemērojamos vērtēšanas standartos, 
tostarp noteikumos, ko izstrādājušas valsts 
iestāžu izraudzītas vai valsts tiesību aktos 
atzītas struktūras, vai AIF apvienošanās 
noteikumos vai instrumentos.

Or. en

Grozījums Nr. 759
Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un neto 3. Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un neto 
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aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu aprēķināšanu 
piemērojamajiem noteikumiem jābūt 
izklāstītiem tās valsts likumdošanā, kur 
AIF atrodas, vai AIF apvienošanās 
noteikumos vai instrumentos.

aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu aprēķināšanu 
piemērojamajiem noteikumiem jābūt 
izklāstītiem tās dalībvalsts valsts
likumdošanā, kur AIF atrodas, vai AIFP 
piederības dalībvalsts spēkā esošajos 
piemērojamos vērtēšanas standartos, 
tostarp noteikumos, ko izstrādājušas valsts 
iestāžu izraudzītas vai valsts tiesību aktos 
atzītas struktūras, vai AIF apvienošanās 
noteikumos vai instrumentos.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina dalībvalstīm pietiekamas iespējas atzīt spēkā esošos vērtēšanas standartus 
attiecībā uz dažādiem AIF. Šī elastīgumu uzsverošā pieeja ir jāstiprina tālāk direktīvā, lai 
ņemtu vērā riska ieguldījumu fondu, privātā kapitāla ieguldījumu fondu, nekustamā īpašuma 
fondu, preču fondu un infrastruktūru fondu īpatnības. 

Grozījums Nr. 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un neto 
aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu aprēķināšanu 
piemērojamajiem noteikumiem jābūt 
izklāstītiem tās valsts likumdošanā, kur 
AIF atrodas, vai AIF apvienošanās 
noteikumos vai instrumentos.

3. Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un neto 
aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu aprēķināšanu 
piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem jābūt balstītiem uz 
vispārpieņemtajiem vērtēšanas principiem 
un tiem ir jāabilst standartiem un 
noteikumiem, kas ir izklāstīti tās valsts 
likumdošanā, kur AIF atrodas un AIF 
apvienošanās noteikumos vai instrumentos.

Or. en
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Grozījums Nr. 761
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un neto 
aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu aprēķināšanu 
piemērojamajiem noteikumiem jābūt 
izklāstītiem tās valsts likumdošanā, kur 
AIF atrodas, vai AIF apvienošanās 
noteikumos vai instrumentos.

3. Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un neto 
aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu aprēķināšanu 
piemērojamajiem noteikumiem jābūt 
izklāstītiem tās valsts likumdošanā, kur 
AIF ir reģistrēta, un/vai AIF apvienošanās 
noteikumos vai instrumentos.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka ir iespējama arī vērtēšana, ko veic pati AIFP.

Grozījums Nr. 762
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un neto 
aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu aprēķināšanu 
piemērojamajiem noteikumiem jābūt 
izklāstītiem tās valsts likumdošanā, kur 
AIF atrodas, vai AIF apvienošanās 
noteikumos vai instrumentos.

3. Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un neto 
aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu aprēķināšanu 
piemērojamajiem noteikumiem jābūt 
izklāstītiem tās valsts likumdošanā, kur 
AIF ir reģistrēta, un/vai AIF apvienošanās 
noteikumos vai instrumentos.

Or. en

Pamatojums

Skatīt prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
16. apsvērumu. 
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Grozījums Nr. 763
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un neto 
aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu aprēķināšanu 
piemērojamajiem noteikumiem jābūt 
izklāstītiem tās valsts likumdošanā, kur 
AIF atrodas, vai AIF apvienošanās 
noteikumos vai instrumentos.

3. Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un neto 
aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu aprēķināšanu 
piemērojamajiem noteikumiem jābūt 
izklāstītiem tās valsts likumdošanā, kur 
AIF ir reģistrēta, un/vai AIF apvienošanās 
noteikumos vai instrumentos.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka ir iespējama arī vērtēšana, ko veic pati AIFP.

Grozījums Nr. 764
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, iekšēji pārvaldītiem AIF, kuru 
akcijas atļauts tirgot regulētā tirgū 
Eiropas Savienībā, noteikumi, kas 
piemērojami aktīvu novērtēšanai un 
pārskatu sagatavošanai, un kopumā 
jebkādas citas prasības par pārredzamību 
būs tiem uzņēmumiem piemērojamie 
noteikumi, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot 
regulētā tirgū.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 16. panta 3. punkts, kurā noteikts, ka attiecībā uz AIF aktīvu 
novērtēšanu piemērojamajiem noteikumiem jābūt izklāstītiem tās valsts likumdošanā, kur AIF 
atrodas, neņem vērā, ka uz tiem iekšēji pārvaldītiem AIF, kas ir iekļauti biržas sarakstā un 
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kuru akcijas atļauts tirgot regulētā tirgū Eiropas Savienībā, saskaņā ar Regulu (EK) 
1606/2002 attiecas starptautiskie grāmatvedības un finanšu pārskatu standarti.  Uz tiem 
attiecas arī Pārredzamības direktīva 2004/109/EK un visi tās īstenošanas pasākumi.

Grozījums Nr. 765
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aktīvu novērtēšanu var veikt citā 
pārredzamā, kompetentā un samērīgā 
veidā, ja šajā sakarā ir panākta AIF 
dalībnieku vienošanās un ja AIF atbilst 
šādiem kritērijiem:
a) fonda aktīvi nepārsniedz 
EUR 100 miljonus;
b) AIFP portfeli veido AIF, kuru 
pārvaldībā esošie aktīvu kopapjoms 
nepārsniedz EUR 1 miljardu; 
c) AIFP portfeli veido AIF, kas neizmanto 
aizņemtos līdzekļus;
d) AIFP portfeli veido AIF, attiecībā uz 
kuriem nevar izmantot izpirkšanas 
tiesības piecus gadus pec katra AIF 
izveides;
d) AIFP veic ilgtspējīgus ieguldījumus ar 
riska vai izaugsmes kapitāla palīdzību 
MVU vai vides vai tehnoloģiju inovāciju 
projektos.

Or. en

Pamatojums

Lai veidotu ekonomiku, kas ir ekoloģiskāka un vairāk balstīta uz zināšanām, nepieciešami 
privāti ieguldījumi. Pārlieks administratīvs slogs var kavēt un apdraudēt šo ieguldījumu 
veikšanu. 
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Grozījums Nr. 766
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neatkarīga vērtēšana nav obligāta 
slēgtiem AIF.

Or. en

Pamatojums

Slēgtiem AIF vērtēšana nav aktuāla, jo vērtību aprēķina fonda likvidēšanas brīdī.

Grozījums Nr. 767
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b AIFP ir atbildīgs par precīzu AIF daļu 
vai ieguldījumu apliecību vērtības 
noteikšanu.

Or. en

Pamatojums

Ieguldītājiem ir līgums ar AIFP, kuriem ir jāsaglabā atbildība par vērtēšanas kvalitāti. 

Grozījums Nr. 768
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 

svītrots
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kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu 1. punkta 
izpratnē.
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

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  

Grozījums Nr. 769
Marta Andreasen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu 1. punkta 
izpratnē.

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu 1. punkta 
izpratnē.

svītrots

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

Šis grozījums izriet no izmaiņām 1. punktā. Neatkarīgs vērtētājs nepievieno papildu vērtību 
privātā kapitāla ieguldījumu fondiem, kur nav atpirkšanas tiesību. Pārvaldītājus neapbalvo, 
pamatojoties uz nerealizēto ieguldījumu korekto vērtību. Ieguldītājiem un pārvaldītājiem ir 
jāgaida, kamēr fonds sasniedz vērtību (šajā brīdī vērtība ir zināma). Lai veiktu novērtējumu 
attiecībā uz privātā kapitāla aktīviem, ir nepieciešamas pamatīgas pārvaldības un revīzijas 
līmeņa zināšanas. Tas nozīmē papildu izmaksas un nerada ieguvumus ieguldītājiem.
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Grozījums Nr. 771
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu 1. punkta 
izpratnē.

svītrots

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

„Novērtēšana” attiecas gan uz fonda aktīvu vērtību, gan uz paša fonda vērtību. Fonda 
vērtēšanas tiesiskajā regulējumā ir jāņem vērā šo dažādo vērtējumu īpatnības. Aktīvu 
novērtēšanas prasības atšķiras, ņemot vērā attiecīgo aktīvu būtību, sākot ļoti likvīdiem 
aktīviem, kuru cenu veido uz attiecīgās kotācijas pamata, līdz pat nelikvīdiem aktīviem, kas 
pieprasa pielāgotu cenu noteikšanu. Šo funkciju var sniegt gan pati uzņēmuma vadība vai arī 
depozitārijs.

Grozījums Nr. 772
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu 1. punkta 
izpratnē.

4. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot kritērijus, kas 
attiecas uz AIF aktīvu un daļu vai 
ieguldījumu apliecību pareizām neto 
aktīvu novērtēšanas procedūrām. Šādos 
aktos precizē arī atbilstīgu vērtēšanas 
biežumu, kuru veic atvērtie fondi, ņemot 
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vērā fonda turēto pakārtoto aktīvu 
specifiku un izpirkšanas politiku. 
Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot kritērijus par 
gadījumiem, kad ir nepieciešama ārēja 
pārbaude.

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

Grozījums Nr. 773
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu 1. punkta 
izpratnē.

4. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot kritērijus, kas 
attiecas uz AIF aktīvu un daļu vai 
ieguldījumu apliecību pareizu neto 
novērtēšanu un vērtēšanas funkcionālās 
neatkarības pienācīgu līmeni. Šādos aktos 
precizē arī atbilstīgu vērtēšanas biežumu, 
kuru veic atvērtie fondi, ņemot vērā fonda 
turēto pakārtoto aktīvu specifiku un 
izpirkšanas politiku. Komisija saskaņā ar 
49.a, 49.b un 49.c pantu pieņem deleģētos 
aktus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus par gadījumiem, kad ir 
nepieciešama ārēja pārbaude saskaņā ar 
2. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 774
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu 1. punkta 
izpratnē.

4. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot kritērijus, kas 
attiecas uz AIF aktīvu un daļu vai 
ieguldījumu apliecību pareizu neto 
novērtēšanu un vērtēšanas funkcionālās 
neatkarības pienācīgu līmeni. Šādos aktos
precizē arī atbilstīgu vērtēšanas biežumu, 
kuru veic atvērtie fondi, ņemot vērā fonda 
turēto pakārtoto aktīvu specifiku un 
izpirkšanas politiku. Komisija saskaņā ar 
49.a, 49.b un 49.c pantu pieņem deleģētos 
aktus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus par gadījumiem, kad ir 
nepieciešama ārēja pārbaude saskaņā ar 
2.a punktu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka ir iespējama arī novērtēšana, ko veic pati AIFP.

Grozījums Nr. 775
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu 1. punkta 
izpratnē.

4. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot kritērijus, kas 
attiecas uz AIF aktīvu un daļu vai 
ieguldījumu apliecību pareizu neto 
novērtēšanu un vērtēšanas funkcionālās 
neatkarības pienācīgu līmeni. Šādos aktos 
precizē arī atbilstīgu vērtēšanas biežumu, 
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kuru veic atvērtie fondi, ņemot vērā fonda 
turēto pakārtoto aktīvu specifiku un 
izpirkšanas politiku. Komisija saskaņā ar 
49.a, 49.b un 49.c pantu pieņem deleģētos 
aktus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus par gadījumiem, kad ir 
nepieciešama ārēja pārbaude saskaņā ar 
2.a punktu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
16. apsvērumu. 

Grozījums Nr. 776
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu 1. punkta 
izpratnē.

4. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot kritērijus, kas 
attiecas uz AIF aktīvu un daļu vai 
ieguldījumu apliecību pareizu neto 
novērtēšanu un vērtēšanas funkcionālās 
neatkarības pienācīgu līmeni. Šādos aktos 
precizē arī atbilstīgu vērtēšanas biežumu, 
kuru veic atvērtie fondi, ņemot vērā fonda 
turēto pakārtoto aktīvu specifiku un 
izpirkšanas politiku. Komisija saskaņā ar 
49.a, 49.b un 49.c pantu pieņem deleģētos 
aktus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus par gadījumiem, kad ir 
nepieciešama ārēja pārbaude saskaņā ar 
2.a punktu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka ir iespējama arī novērtēšana, ko veic pati AIFP.
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Grozījums Nr. 777
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu 1. punkta izpratnē.

4. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot kritērijus, 
saskaņā ar kuriem novērtēšanas procesu
var uzskatīt par neatkarīgu un par to, 
kādas organizatoriskas prasības ir 
jāizpilda jebkāda interešu konflikta 
novēršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu 1. punkta izpratnē.

4. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot kritērijus, 
saskaņā ar kuriem vērtētāju var uzskatīt par 
neatkarīgu 1. punkta izpratnē un saskaņā 
ar vispārpieņemtajiem novērtēšanas 
principiem, kurus jāpiemēro atbilstīgi 
3. punktam. 

Or. en

Pamatojums

Investoru aizsardzībai novērtēšanu ir jābalsta uz principiem, kuri vismaz ir salīdzināmi. 
Nenosakot precīzus noteikumus, Komisijai ir jāizklāsta noteikumi, kam jāveido kopējo pamatu 
jebkurai novērtēšanas praksei.
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Grozījums Nr. 779
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu 1. punkta izpratnē.

4. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot kritērijus, 
saskaņā ar kuriem vērtētāju var uzskatīt par 
neatkarīgu un tas var saņemt novērtēšanas 
sertifikātu 1. punkta izpratnē

Or. en

Pamatojums

 Pareizai un pārredzamai novērtēšanai ir vajadzīgas visā ES vienotas procedūras un 
konsekventa neatkarīgas vērtēšanas kvalitāte. Nesen izveidotā Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde (ESMA) tiek uzskatīta par piemērotāko iestādi vērtētāju sertifikācijas veikšanai, 
vērtēšanas pamatnostādņu izstrādāšanai un to īstenošanas uzraudzībai.

Grozījums Nr. 780
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu 1. punkta izpratnē.

4. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot kritērijus, 
saskaņā ar kuriem vērtētāju var uzskatīt par 
neatkarīgu un tas var saņemt novērtēšanas 
sertifikātu 1. punkta izpratnē

Or. en

Pamatojums

Pareizai un pārredzamai novērtēšanai ir vajadzīgas visā ES vienotas procedūras un 
konsekventa neatkarīgas vērtēšanas kvalitāte. Nesen izveidotā Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde (ESMA) tiek uzskatīta par piemērotāko iestādi vērtētāju sertifikācijas veikšanai, 
vērtēšanas pamatnostādņu izstrādāšanai un to īstenošanas uzraudzībai.
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Grozījums Nr. 781
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu 1. punkta izpratnē.

4. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot kritērijus, 
saskaņā ar kuriem vērtētāju var uzskatīt par 
neatkarīgu 1. punkta izpratnē Komisija 
saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu 
pieņem arī deleģētos aktus, detalizētāk 
nosakot, kuras no pārraudzītajām 
vienībām drīkst būt vērtētājas.

Or. en

Pamatojums

Vērtētājam ir jāiegūst atļauja un to ir jāuzrauga.

Grozījums Nr. 782
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, iekšēji pārvaldītiem AIF, kuru 
akcijas atļauts tirgot regulētā tirgū 
Eiropas Savienībā, noteikumi, kas 
piemērojami aktīvu novērtēšanai un 
pārskatu sagatavošanai, un kopumā 
jebkādas citas prasības par pārredzamību 
būs tiem uzņēmumiem piemērojamie 
noteikumi, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot 
regulētā tirgū.

Or. en
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Pamatojums

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Grozījums Nr. 783
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu 1. punkta izpratnē.

4. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu var pieņemt deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot kritērijus, 
saskaņā ar kuriem vērtētāju var uzskatīt par 
funkcionāli neatkarīgu 1. punkta izpratnē

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

Šā panta pieņemšanas gadījumā šis ir jaunajām „komitoloģijas” procedūrām atbilstošs 
formulējums.
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Grozījums Nr. 784
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šā panta 1. līdz 4. punkts neattiecas uz 
AIFP, kas pārvalda tikai tādus AIF, kuri:
a) neizmanto aizņemtos līdzekļus; 
b) attiecībā uz kuriem nevar izmantot 
izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā pēc AIF 
izveidošanas; un
c) kuri saskaņā ar savu ieguldījumu 
stratēģiju un mērķiem tikai neregulāri 
veic ieguldījumus un ieguldījumu 
atgūšanu. 
AIFP, kas atbilst šā punkta noteikumiem 
nodrošina, ka katram AIF, kuru tas 
pārvalda, tiek ieviestas pienācīgas un 
konsekventas procedūras, lai varētu veikt 
pareizu AIF aktīvu novērtēšanu un AIF 
daļu vai ieguldījumu apliecību 
aprēķināšanu un vajadzības gadījumā 
publicēšanu.
Šīs novērtēšanas procedūras, kuras veic 
katru gadu, izveido saskaņā ar nozares 
pamatnostādnēm un/vai par tām savādāk 
vienojas ar investoriem saskaņā ar 
līgumisku vienošanos.

Or. en

Pamatojums

Privātā kapitāla ieguldījumu fondiem jau ir noteikumi, saskaņā ar kuriem tiek veikta revīzija 
gan portfeļa uzņēmuma, gan AIF līmenī.
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Grozījums Nr. 785
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šo pantu nepiemēro rūpnieciskām 
kontrolakciju sabiedrībām, kuru akcijas 
tirgo ES regulētā tirgū, ja šīm 
sabiedrībām ir daļas to meitasuzņēmumos 
vai asociētos uzņēmumos nolūkā īstenot 
rūpnieciskas uzņēmējdarbības stratēģiju 
un ja to izveides galvenais mērķis nav 
radīt ienākumus to ieguldītājiem, plānotā 
grafikā īstenojot divestīciju.

Or. en

Pamatojums

Biržā kotēto rūpniecisko kontrolakciju sabiedrību vērtspapīri ir publiskās apgrozības objekts 
un tādējādi tos pastāvīgi novērtē tirgus. Tādēļ nav nepieciešams ārējs vērtētājs un ierosinātās 
prasības par novērtējumu ir nesvarīgas. Turklāt uz biržā kotētajām rūpnieciskajām 
kontrolakciju sabiedrībām jau attiecas spēkā esošie ES tiesību akti par vērtēšanu noteikumos 
attiecībā uz grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu sniegšanu. Šī noteikuma pildīšana 
biržā kotētajiem AIFP un ieguldījumu sabiedrībām būtu dārga, neradot papildu vērtību 
ieguldītājiem vai nepalielinot finanšu tirgu stabilitāti.

Grozījums Nr. 786
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šis pants neattiecas uz tiem AIF, kas 
ir privātā kapitāla ieguldījumu fondi.

Or. en

Pamatojums

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
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that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Grozījums Nr. 787
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šis pants neattiecas uz tiem AIF, kas 
ir privātā kapitāla ieguldījumu fondi.

Or. en

Pamatojums

Private Equity Funds have no redemption rights and performance is rewarded by a share in 
profits which are actually realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of 
return for investors. Moreover, it is normally the case that even standard management fees 
are calculated by reference to commitments made to the Private Equity Fund and not to 
fluctuating values. Private Equity Funds already have arrangements where there is an audit 
at both the portfolio company level and the AIF level. Their assets are of a nature which 
require detailed management and audit level knowledge in order to produce a valuation. 
Employing an external valuator would be very unlikely to add value to the exercise but would 
be a considerable extra expense to be borne by investors.
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Grozījums Nr. 788
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants 17. pants
Depozitārijs Depozitārija uzdevumi

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 789
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ depozitāriju, lai 
attiecīgos gadījumos pildītu šādus 
uzdevumus:

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF (izņemot slēgtus AIF, 
kas īsteno ieguldījumu politiku, 
galvenokārt ieguldot līdzekļus finanšu 
instrumentos vai citos aktīvos, kurus 
izmanto kā ilgtermiņa ieguldījumus, nevis 
pārdošanai izraugās depozitāriju, lai 
attiecīgos gadījumos pildītu šādus 
uzdevumus:

Or. en

Pamatojums

Privātā kapitāla fondu fondi (un arī privātā kapitāla fondi) ir slēgtas struktūras, kas veic 
ilgtermiņa ieguldījumus un parasti nenodarbojas ar ieguldījumu instrumentu tirdzniecību. 
Lielākā daļa šādu fondu savā pastāvēšanas laikā veic samērā nelielu skaitu nelikvīdu 
ieguldījumu. Privātā kapitāla ieguldījumu nelikviditāte un ilgtermiņa raksturs liecina par to, 
ka nav vajadzīgi depozitārija speciālistu pakalpojumi. Neparedzēto izdevumu saistības, 
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kurām tie ir pakļauti, nosaka to, ka privātā kapitāla fondu fondi ir nepiemēroti glabāšanai 
depozitārijā.

Grozījums Nr. 790
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ depozitāriju, lai 
attiecīgos gadījumos pildītu šādus 
uzdevumus:

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF vajadzības gadījumā 
depozitārija uzdevumus veic neatkarīgi no 
citiem fondiem un tikai AIF ieguldītāju 
interesēs. Depozitārijs veic šādus 
uzdevumus:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 791
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ depozitāriju, lai 
attiecīgos gadījumos pildītu šādus 
uzdevumus:

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF izraugās vienu 
depozitāriju, lai attiecīgos gadījumos 
pildītu šādas depozitārija funkcijas:

Or. en

Pamatojums

Šeit veiktās 1. punkta izmaiņas ir iecerētas, lai radītu AIF aktīvu loģisko pamatojumu: a) AIF 
skaidras naudas aktīvi, b) turētājam nodoti AIF finanšu instrumenti un dažas AIF privilēģijas, 
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kā arī c) citi AIF aktīvi.

Grozījums Nr. 792
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ depozitāriju, lai 
attiecīgos gadījumos pildītu šādus 
uzdevumus:

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF izraugās vienu 
depozitāriju, lai attiecīgos gadījumos 
pildītu šādas funkcijas:

Or. en

Grozījums Nr. 793
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ depozitāriju, lai 
attiecīgos gadījumos pildītu šādus 
uzdevumus:

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF izraugās vienu 
depozitāriju, lai attiecīgos gadījumos 
pildītu šādas funkcijas:

Or. en

Pamatojums

Šī prasība ir svarīga, jo paredz visus AIF aktīvus uzticēt vienam depozitārijam, kam būs 
pilnīgs pārskats par AIF, un tādējādi tas spēs pienācīgi pildīt uzraudzības pienākumus Tas 
tomēr neliedz depozitārijam deleģēt dažus pienākumus trešām personām. 
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Grozījums Nr. 794
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ depozitāriju, lai 
attiecīgos gadījumos pildītu šādus 
uzdevumus:

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF izraugās vienu 
depozitāriju, lai attiecīgos gadījumos 
pildītu šādas funkcijas:

Or. en

Grozījums Nr. 795
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF ieceļ depozitāriju, lai 
attiecīgos gadījumos pildītu šādus 
uzdevumus:

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
pārvaldītajam AIF izraugās vienu vai 
vairākus depozitārijus, lai attiecīgos 
gadījumos pildītu šādus uzdevumus:

Or. en

Pamatojums

Pārvaldniekiem jādod iespēja izvēlēties dažādus pakalpojumu sniedzējus (administratorus, 
vērtētājus un depozitārijus/turētājus), kam ir juridiskā adrese Eiropas Savienībā, bet galvenā 
mītne var atrasties ārpus tās.

Grozījums Nr. 796
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka katram tā 1. AIFP nodrošina, ka katram tā 
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pārvaldītajam AIF ieceļ depozitāriju, lai 
attiecīgos gadījumos pildītu šādus 
uzdevumus:

pārvaldītajam AIF izraugās depozitāriju, 
lai attiecīgos gadījumos pildītu šādas 
funkcijas:

Or. en

Pamatojums

Šeit veiktās 1. punkta izmaiņas ir iecerētas, lai radītu AIF aktīvu loģisko pamatojumu: a) AIF 
skaidras naudas aktīvi, b) turētājam nodoti AIF finanšu instrumenti un dažas AIF privilēģijas, 
kā arī c) citi AIF aktīvi.

Grozījums Nr. 797
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saņemt visus ieguldītāju veiktos 
maksājumus, parakstoties uz AIFP 
pārvaldīta AIF ieguldītāju apliecībām vai 
daļām, un rezervēt tās AIFP vārdā 
atsevišķā kontā; 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Par šiem papildu pienākumiem, kas minēti ziņojuma projekta 68. līdz 72. grozījumā 
(17. panta 1. punkts), atbild attiecīgā uzņēmuma valde, kurš dibināts saskaņā ar Eiropas 
uzņēmējdarbības tiesībām. Ja AIF ir pats AIFP un uz to attiecas ES tiesību akti, nevajadzētu 
būt bažām par to, vai atļaut AIFP pildīt minētos depozitārija pienākumus.

Grozījums Nr. 798
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saņemt visus ieguldītāju veiktos 
maksājumus, parakstoties uz AIFP 

a) apliecināt, ka AIF noguldītā skaidrā 
nauda atrodas vienā vai vairākās 



PE439.132v01-00 60/165 AM\805037LV.doc

LV

pārvaldīta AIF ieguldītāju apliecībām vai 
daļām, un rezervēt tās AIFP vārdā 
atsevišķā kontā; 

apstiprinātās bankās, vai arī apstiprinātā 
bankā, kas ir tā depozitārijs;

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu konsekvenci iepriekš minētajā 1. punktā, a) apakšpunkts būtu attiecināms tikai uz 
skaidru naudu, kas veido AIF aktīvus.  Naudas līdzekļi, kas iegrāmatoti ārpus AIF kā dalības 
un izpirkšanas maksa, ir pietiekami atrunāti 1. punkta a) un b) apakšpunktā. Uz fondu 
skaidras naudas noguldīšanu ieteicams attiecināt kārtību, kas līdzīga tai, kura Finanšu 
instrumentu tirgu direktīvā noteikta attiecībā uz klientu naudu. Sīkāk izstrādātas prasības, ja 
vajag, ir pieļaujamas 2. līmenī.

Grozījums Nr. 799
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saņemt visus ieguldītāju veiktos 
maksājumus, parakstoties uz AIFP 
pārvaldīta AIF ieguldītāju apliecībām vai 
daļām, un rezervēt tās AIFP vārdā 
atsevišķā kontā; 

a) apliecināt, ka AIF noguldītā skaidrā 
nauda atrodas vienā vai vairākās 
apstiprinātās kredītiestādēs, vai arī 
apstiprinātā kredītiestādē, kas ir tā 
depozitārijs;

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu konsekvenci iepriekš minētajā 1. punktā, a) apakšpunkts būtu attiecināms tikai uz 
skaidru naudu, kas veido AIF aktīvus.  Uz fondu skaidras naudas noguldīšanu ieteicams 
attiecināt kārtību, kas līdzīga tai, kura Finanšu instrumentu tirgu direktīvā noteikta attiecībā 
uz klientu naudu.  Sīkāk izstrādātas prasības, ja vajag, ir pieļaujamas 2. līmenī.
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Grozījums Nr. 800
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saņemt visus ieguldītāju veiktos 
maksājumus, parakstoties uz AIFP 
pārvaldīta AIF ieguldītāju apliecībām vai 
daļām, un rezervēt tās AIFP vārdā 
atsevišķā kontā;

a) glabāt skaidras naudas noguldījumu 
kontus, kas atvērti depozitārija uzskaites 
dokumentos; 

Or. en

Pamatojums

Depozitārijam cita starpā ir jāpārbauda, ka skaidras naudas plūsma ir atspoguļota skaidras 
naudas kontā un rīkojumi izpildīti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem.

Grozījums Nr. 801
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saņemt visus ieguldītāju veiktos 
maksājumus, parakstoties uz AIFP 
pārvaldīta AIF ieguldītāju apliecībām vai 
daļām, un rezervēt tās AIFP vārdā 
atsevišķā kontā;

a) glabāt skaidras naudas noguldījumu 
kontus, kas atvērti depozitārija uzskaites 
dokumentos; 

Or. en

Pamatojums

Depozitārija pienākumi attiecībā uz dalības un izpirkšanas maksas pārvedumiem ir aplūkoti 
ca) apakšpunktā. Depozitārijs pārbauda, vai rīkojumi izpildīti saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīviem, arī to, vai skaidras naudas plūsma saistībā ar šiem rīkojumiem ir pareizi 
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atspoguļoti skaidras naudas kontā. 

Grozījums Nr. 802
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saņemt visus ieguldītāju veiktos 
maksājumus, parakstoties uz AIFP 
pārvaldīta AIF ieguldītāju apliecībām vai 
daļām, un rezervēt tās AIFP vārdā 
atsevišķā kontā;

a) glabāt skaidras naudas noguldījumu 
kontus, kas atvērti depozitārija uzskaites 
dokumentos;

Or. en

Grozījums Nr. 803
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) droši glabāt jebkādus AIF piederošus 
finanšu instrumentus;

b) glabāt jebkādus AIF piederošus finanšu 
instrumentus, proti:
i) turēt visus finanšu instrumentus, kurus 
var ieskaitīt vērtspapīru kontos. Šajā 
nolūkā AIFP noteiktais depozitārijs 
nodrošina aktīvu nošķiršanu, katram AIF 
atverot savos uzskaites dokumentos 
atsevišķu kontu. Neskarot šo principu, 
dalībvalstis var atļaut izveidot tā dēvētos 
kopējos kontus, ar nosacījumu, ka 
jebkurā brīdī var skaidri noteikt, ka fonda 
aktīvi pieder konkrētam AIF;
ii) veikt dokumentāro uzskaiti, lai 
pārbaudītu tādu finanšu instrumentu 
piederību, kurus nedrīkst turēt, 
pamatojoties uz AIFP sniegto 
informāciju, arī tad, ja pastāv ārējie 
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darījuma pierādījumi;

Or. en

Pamatojums

Īpašuma tiesības ir ļoti sarežģīta lieta, ko nevar pilnībā iztirzāt šīs direktīvas kontekstā. 
Komisija pašlaik strādā šajā jomā saistībā ar jauniem tiesību aktiem par vērtspapīru turētāju 
sabiedrību juridisko noteiktību. Šā iemesla dēļ depozitāriju funkcijas saistībā ar fondu aktīvu 
glabāšanu vajadzētu formulēt atsevišķi katrai aktīvu klasei, ko drīkst iekļaut AIF portfelī, pat 
ja tas ir grūts uzdevums. Ar šādu rezultātu arī beidzās Komisijas apspriede par PVKIU
depozitāriju.

Grozījums Nr. 804
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) droši glabāt jebkādus AIF piederošus 
finanšu instrumentus;

b) glabāt jebkādus AIF piederošus finanšu 
instrumentus, proti:

i) turēt visus finanšu instrumentus, kurus 
var ieskaitīt vērtspapīru kontos. Šajā 
nolūkā AIFP izraudzītais depozitārijs 
nodrošina aktīvu nošķiršanu, katram AIF 
atverot uzskaites dokumentos atsevišķu 
kontu. Neskarot šo principu, dalībvalstis 
var atļaut izveidot tā dēvētos kopējos 
kontus, ar nosacījumu, ka jebkurā brīdī 
var skaidri noteikt, ka fonda aktīvi pieder 
konkrētam AIF;
ii) veikt dokumentāro uzskaiti, lai 
pārbaudītu tādu finanšu instrumentu 
piederību, kurus nedrīkst turēt, 
pamatojoties uz AIFP sniegto 
informāciju, arī tad, ja pastāv ārējie 
darījuma pierādījumi;

Or. en

Pamatojums

Fondu aktīvu glabāšanu depozitārijos vajadzētu atrunāt atsevišķi attiecībā uz katru aktīvu 
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klasi. Tas ir saskaņā ar Komisijas apspriedes ieteikumiem par PVKIU depozitāriju. 
Īpašumtiesību jautājumu nevar atrunāt šajā direktīvā to sarežģītības dēļ un tāpēc, ka 
Komisija pašlaik jau nodarbojas ar šo jautājumu. 

Grozījums Nr. 805
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) droši glabāt jebkādus AIF piederošus 
finanšu instrumentus;

b) glabāt jebkādus AIF piederošus finanšu 
instrumentus, proti:

i) turēt visus finanšu instrumentus, kurus 
var ieskaitīt vērtspapīru kontos. Šajā 
nolūkā AIFP izraudzītais depozitārijs 
nodrošina aktīvu nošķiršanu, katram AIF 
atverot uzskaites dokumentos atsevišķu 
kontu;
ii) veikt dokumentāro uzskaiti, lai 
pārbaudītu tādu finanšu instrumentu 
piederību, kurus nedrīkst turēt, 
pamatojoties uz AIFP sniegto 
informāciju, arī tad, ja pastāv ārējie 
darījuma pierādījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 806
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) droši glabāt jebkādus AIF piederošus 
finanšu instrumentus;

b) glabāt jebkādus AIF piederošus finanšu 
instrumentus, proti:

i) turēt visus finanšu instrumentus, kurus 
drīkst glabāt centrālajā vērtspapīru 
depozitārijā un reģistrēt depozitārija 
uzskaites dokumentos. Šajā nolūkā 
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depozitārijs nodrošina AIF aktīvu 
nošķiršanu no saviem aktīviem un no 
jebkādu apakšturētāju aktīviem, atverot 
atsevišķu kontu katram AIF;
ii) dokumentāri uzskaitīt finanšu 
instrumentus, kurus nedrīkst turēt;

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 807
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) droši glabāt jebkādus AIF piederošus 
finanšu instrumentus;

b) glabāt jebkādus AIF piederošus finanšu 
instrumentus, proti:

i) turēt visus finanšu instrumentus, kas 
fiziski nonākuši depozitārijā; un
ii) uzturēt spēkā visas īpašumtiesības uz 
finanšu instrumentiem, kas ieskaitīti AIF, 
izmantojot izveidoto reģistrācijas vai 
netiešas līdzdalības sistēmu.
Visi šie finanšu instrumenti ir jānošķir no 
depozitārija vai kādas trešās personas 
aktīviem, kura izraudzīta saskaņā ar 
4. punktu, un depozitārija vai trešās 
personas uzskaites dokumentos skaidri 
jānorāda, ka tie pieder AIF;

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas, kas izdarītas, lai panāktu atbilstību attiecīgajām tiesību sistēmām, saskaņā ar 
kurām turētāja saistības nodrošināt glabāšanu skar fiziski nodotus finanšu instrumentus un 
īpašumtiesības uz finanšu instrumentiem, piemēram, „dematerializētus vērtspapīrus”, kurus 
glabā tieši vai netieši ar centrālā vērtspapīru depozitārija (CVD) starpniecību.
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Grozījums Nr. 808
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) droši glabāt jebkādus AIF piederošus 
finanšu instrumentus;

b) glabāt jebkādus AIF piederošus finanšu 
instrumentus, proti:
i) turēt visus finanšu instrumentus, kas 
fiziski tam nodoti; un
ii) uzturēt spēkā visas īpašumtiesības uz 
tam nodotajiem finanšu instrumentiem, 
izmantojot izveidoto reģistrācijas vai 
netiešas līdzdalības sistēmu.
Visi šie finanšu instrumenti ir jānošķir no 
depozitārija vai turētāja aktīviem, un 
depozitārija uzskaites dokumentos skaidri 
jānorāda, ka tie pieder AIF;

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas, kas izdarītas, lai panāktu atbilstību attiecīgajām tiesību sistēmām, saskaņā ar 
kurām turētāja saistības nodrošināt glabāšanu skar fiziski nodotus finanšu instrumentus un 
īpašumtiesības uz finanšu instrumentiem, piemēram, „dematerializētus vērtspapīrus”, kas 
reģistrēti centrālajā vērtspapīru depozitārijā (CVD) vai emitentu reģistra uzskaites 
dokumentos. Tas vēl tiks atrunāts 2. līmenī.
Nošķiršanas prasības vajadzētu iekļaut 2. līmenī.

Grozījums Nr. 809
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nodrošināt, ka b) apakšpunktā 
minētos finanšu instrumentus neizmanto 
atkārtoti bez AIFP iepriekšējas 
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piekrišanas, un pārliecināties, ka šī 
piekrišana nav atsaukta;

Or. en

Pamatojums

Tas skar gan fiziski esošos, gan dematerializētos aktīvus.

Grozījums Nr. 810
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nodrošināt, ka b) apakšpunktā 
minētos finanšu instrumentus neizmanto 
atkārtoti bez AIFP iepriekšējas 
piekrišanas, un pārliecināties, ka šī 
piekrišana nav atsaukta;

Or. en

Pamatojums

Tas skar gan fiziski esošos, gan dematerializētos aktīvus.

Grozījums Nr. 811
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pārbaudīt, ka AIF vai AIFP tā 
pārvaldīto AIF vārdā ir ieguvis
īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem, kuros AIF iegulda.

c) veikt dokumentāro uzskaiti, kas 
apliecina īpašumtiesības uz AIF aktīviem, 
kuri nav minēti a) un b) apakšpunktā.

Or. en
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Pamatojums

Izmaiņas, kas izdarītas, atzīstot, ka depozitārijs neietilpst šādu aktīvu īpašnieku ķēdē. 
Depozitārijs veiks dokumentāro uzskaiti, kas nodrošina svarīgus pierādījumus, bet tas nevar 
apstiprināt īpašumtiesību likumīgumu. Iegūstamo pierādījumu raksturu vajadzētu atrunāt 
2. līmenī.

Grozījums Nr. 812
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pārbaudīt, ka AIF vai AIFP tā 
pārvaldīto AIF vārdā ir ieguvis
īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem, kuros AIF iegulda.

c) veikt dokumentāro uzskaiti, kas 
apliecina AIF īpašumtiesības uz pārējiem 
aktīviem, pamatojoties uz AIFP vai citādi 
sniegto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 813
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pārbaudīt, ka AIF vai AIFP tā 
pārvaldīto AIF vārdā ir ieguvis
īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem, kuros AIF iegulda.

c) veikt dokumentāro uzskaiti, kas 
apliecina AIF īpašumtiesības uz pārējiem 
aktīviem, pamatojoties uz AIFP vai citādi 
sniegto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Glabāšana attiecas tikai uz finanšu instrumentiem. Lai aptvertu visus fondu aktīvus, ir 
jānosaka depozitārija pienākumi attiecībā uz citiem aktīviem, kas nav finanšu instrumenti vai 
skaidra nauda. Šajā sakarībā jaunajā grozījumā ierosinātajā formulējumā ir uzsvērta 
vajadzība saņemt pienācīgu ārēju informāciju, lai pildītu minēto pienākumu.
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Grozījums Nr. 814
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pārbaudīt, ka AIF vai AIFP tā 
pārvaldīto AIF vārdā ir ieguvis
īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem, kuros AIF iegulda.

c) veikt dokumentāro uzskaiti, kas 
apliecina AIF īpašumtiesības uz pārējiem 
aktīviem, pamatojoties uz AIFP vai citādi 
sniegto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Depozitāriju pienākumi ir jānosaka arī attiecībā uz tiem aktīviem, kuri nav skaidra nauda vai 
finanšu instrumenti. Lai pildītu šo pienākumu, ir vajadzīga ārēja informācija.

Grozījums Nr. 815
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pārbaudīt, ka AIF vai AIFP tā 
pārvaldīto AIF vārdā ir ieguvis 
īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem, kuros AIF iegulda.

c) pārbaudīt dokumentāro uzskaiti, kas 
apliecina īpašumtiesības uz AIF aktīviem, 
kuri nav minēti a) un b) apakšpunktā, 
īpašumtiesību raksturu un veidu, kā arī 
aktīvu atrašanās vietu.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas, kas izdarītas, atzīstot, ka depozitārijs neietilpst šādu aktīvu īpašnieku ķēdē. 
Depozitārijs veiks dokumentāro uzskaiti, kas nodrošina svarīgus pierādījumus, bet tas nevar 
apstiprināt īpašumtiesību likumīgumu, tāpat depozitārijs nevar viens pats veikt dokumentāro 
uzskaiti, kas apliecina īpašumtiesības, jo tam ir jāpaļaujas uz trešām personām, kurām nav 
iespējams deleģēt pilnvaras. Iegūstamo pierādījumu un dokumentārās uzskaites pārbaudes 
veidu vajadzētu atrunāt 2. līmenī.
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Grozījums Nr. 816
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – ievaddaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētajām funkcijām 
depozitārijs vajadzības gadījumā veic 
pēckontroli, pārbaudot, ka:

Or. en

Pamatojums

Glabāšana attiecas tikai uz finanšu instrumentiem. Lai aptvertu visus fondu aktīvus, ir 
jānosaka depozitārija pienākumi attiecībā uz citiem aktīviem, kas nav finanšu instrumenti vai 
skaidra nauda. Šajā sakarībā jaunajā grozījumā ierosinātajā formulējumā ir uzsvērta 
vajadzība saņemt pienācīgu ārēju informāciju, lai pildītu minēto pienākumu.

Grozījums Nr. 817
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – ievaddaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētajām funkcijām 
depozitārijs vajadzības gadījumā veic 
pēckontroli, pārbaudot, ka:

Or. en

Pamatojums

Depozitāriju pienākumi ir jānosaka arī attiecībā uz tiem aktīviem, kuri nav skaidra nauda vai 
finanšu instrumenti. Lai pildītu šo pienākumu, ir vajadzīga ārēja informācija.
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Grozījums Nr. 818
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – ievaddaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētajām funkcijām 
depozitārijs veic pēckontroli, pārbaudot, 
ka:

Or. en

Grozījums Nr. 819
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – ievaddaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus 1. punktā minētajiem 
uzdevumiem depozitārijs pārbauda, ka:

Or. en

Pamatojums

Izdarītais grozījums atspoguļo depozitārija pienākumus, veicot uzraudzību un dokumentāro 
uzskaiti. Lai gan depozitārijs ir atbildīgs par to, lai pārraudzītu šo funkciju izpildi, šo funkciju 
(piemēram, vērtēšanas) veikšana neietilpst depozitārija pienākumos. Pasākumus, kas veicami 
pārbaudes nolūkā, vajadzētu atrunāt 2. līmenī. Pienācīgi jāapsver tas, kā šī nozare atbalsta 
alternatīvu ieguldījumu fondus un vai visu minēto pienākumu izpilde „pēc noklusējuma” ir 
lietderīga, ņemot vērā iepriekš teikto.
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Grozījums Nr. 820
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIF daļu vai ieguldījumu apliecību 
pārdošana, emisija, atpirkšana, izpirkšana 
un atcelšana ir notikusi saskaņā ar valstī 
spēkā esošajiem tiesību aktiem un AIF 
dibināšanas noteikumiem vai 
dokumentiem;

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas d) apakšpunktā ir izdarītas, atzīstot depozitārija pienākumus pārraudzīt ieguldījumu 
atbilstību, kuri tam noteikti attiecīgās valsts u. c. tiesību aktos.
Tā kā minētie noteikumi ir pārņemti no PVKIU direktīvas, būtu lietderīgi ļaut dalībvalstīm 
nepiemērot šādu prasību AIF, kas nav privātpersonu fondi.

Grozījums Nr. 821
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIF vārdā veiktā daļu vai ieguldījumu 
apliecību pārdošana, emisija, atpirkšana, 
izpirkšana un atcelšana ir notikusi 
saskaņā ar valstī spēkā esošajiem tiesību 
aktiem un AIF dibināšanas noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Depozitārijam, veicot pārbaudes, nevajadzētu dublēt AIFP darbu. Depozitārijs parasti veic 
pēckontroli, izmantojot dažādas pārbaudes, lai apstiprinātu, ka AIFP ir ievērojis attiecīgās 
iekšējās procedūras un pārbaudes, kas ļauj pārliecināties par visu AIF darījumu pienācīgu 
norisi. Atsauce uz „valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem” ir nesaderīga ar mērķi panākt 
saskaņošanu ES dalībvalstu starpā.
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Grozījums Nr. 822
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIF vārdā veiktā daļu vai ieguldījumu 
apliecību pārdošana, emisija, atpirkšana, 
izpirkšana un atcelšana ir notikusi 
saskaņā ar valstī spēkā esošajiem tiesību 
aktiem un AIF dibināšanas noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nošķirt depozitārija uzdevumus, kas saistīti ar AIFP uzdevumiem. Depozitārijs, 
veicot pēckontroli, var pārbaudīt, vai AIFP ir pareizi ievērojis procedūras un pārbaudes. 
Atsauce uz „valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem” ir nesaderīga ar mērķi panākt 
saskaņošanu ES dalībvalstu starpā.

Grozījums Nr. 823
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIF vārdā veiktā ieguldījumu apliecību 
pārdošana, emisija, atpirkšana, izpirkšana 
un atcelšana ir notikusi saskaņā ar valstī 
spēkā esošajiem tiesību aktiem un AIF 
dibināšanas noteikumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 824
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) AIF daļu vai ieguldījumu apliecību 
vērtība ir aprēķināta saskaņā ar valstī 
spēkā esošajiem tiesību aktiem un AIF 
dibināšanas noteikumiem vai 
dokumentiem;

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas d) apakšpunktā ir izdarītas, atzīstot depozitārija pienākumus pārraudzīt ieguldījumu 
atbilstību, kuri tam noteikti attiecīgās valsts u. c. tiesību aktos.
Tā kā minētie noteikumi ir pārņemti no PVKIU direktīvas, būtu lietderīgi ļaut dalībvalstīm 
nepiemērot šādu prasību AIF, kas nav privātpersonu fondi.

Grozījums Nr. 825
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ieguldījumu apliecību vērtība ir 
aprēķināta saskaņā ar valstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un AIF 
dibināšanas noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Depozitārijam, veicot pārbaudes, nevajadzētu dublēt AIFP darbu. Depozitārijs parasti veic 
pēckontroli, izmantojot dažādas pārbaudes, lai apstiprinātu, ka AIFP ir ievērojis attiecīgās 
iekšējās procedūras un pārbaudes, kas ļauj pārliecināties par visu AIF darījumu pienācīgu 
norisi. Atsauce uz „valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem” ir nesaderīga ar mērķi panākt 
saskaņošanu ES dalībvalstu starpā.
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Grozījums Nr. 826
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ieguldījumu apliecību vērtība ir 
aprēķināta saskaņā ar valstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un AIF 
dibināšanas noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nošķirt depozitārija uzdevumus, kas saistīti ar AIFP uzdevumiem. Depozitārijs, 
veicot pēckontroli, var pārbaudīt, vai AIFP ir pareizi ievērojis procedūras un pārbaudes. 
Atsauce uz „valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem” ir nesaderīga ar mērķi panākt 
saskaņošanu ES dalībvalstu starpā.

Grozījums Nr. 827
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ieguldījumu apliecību vērtība ir 
aprēķināta saskaņā ar valstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un AIF 
dibināšanas noteikumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 828
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) AIFP norādījumi nav pretrunā valstī 
spēkā esošajiem tiesību aktiem un AIF 
dibināšanas noteikumiem vai 
dokumentiem;

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas d) apakšpunktā ir izdarītas, atzīstot depozitārija pienākumus pārraudzīt ieguldījumu 
atbilstību, kuri tam noteikti attiecīgās valsts u. c. tiesību aktos.
Tā kā minētie noteikumi ir pārņemti no PVKIU direktīvas, būtu lietderīgi ļaut dalībvalstīm 
nepiemērot šādu prasību AIF, kas nav privātpersonu fondi.

Grozījums Nr. 829
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir izpildīti AIFP norādījumi, ja vien tie 
nav pretrunā valstī spēkā esošajiem 
tiesību aktiem vai AIF dibināšanas 
noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Depozitārijam, veicot pārbaudes, nevajadzētu dublēt AIFP darbu. Depozitārijs parasti veic 
pēckontroli, izmantojot dažādas pārbaudes, lai apstiprinātu, ka AIFP ir ievērojis attiecīgās 
iekšējās procedūras un pārbaudes, kas ļauj pārliecināties par visu AIF darbību pienācīgu 
norisi. Atsauce uz „valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem” ir nesaderīga ar mērķi panākt 
saskaņošanu ES dalībvalstu starpā.
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Grozījums Nr. 830
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir izpildīti AIFP norādījumi, ja vien tie 
nav pretrunā valstī spēkā esošajiem 
tiesību aktiem vai AIF dibināšanas 
noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nošķirt depozitārija uzdevumus, kas saistīti ar AIFP uzdevumiem. Depozitārijs, 
veicot pēckontroli, var pārbaudīt, vai AIFP ir pareizi ievērojis procedūras un pārbaudes. 
Atsauce uz „valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem” ir nesaderīga ar mērķi panākt 
saskaņošanu ES dalībvalstu starpā.

Grozījums Nr. 831
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir izpildīti AIFP norādījumi, ja vien tie 
nav pretrunā valstī spēkā esošajiem 
tiesību aktiem vai AIF dibināšanas 
noteikumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 832
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) darījumos ar AIF aktīviem atlīdzība ir 
nodrošināta parastajā termiņā;

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas d) apakšpunktā ir izdarītas, atzīstot depozitārija pienākumus pārraudzīt ieguldījumu 
atbilstību, kuri tam noteikti attiecīgās valsts u. c. tiesību aktos.
Tā kā minētie noteikumi ir pārņemti no PVKIU direktīvas, būtu lietderīgi ļaut dalībvalstīm 
nepiemērot šādu prasību AIF, kas nav privātpersonu fondi.

Grozījums Nr. 833
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) darījumos ar AIF aktīviem atlīdzība ir 
nodrošināta parastajā termiņā;

Or. en

Pamatojums

Depozitārijam, veicot pārbaudes, nevajadzētu dublēt AIFP darbu. Depozitārijs parasti veic 
pēckontroli, izmantojot dažādas pārbaudes, lai apstiprinātu, ka AIFP ir ievērojis attiecīgās 
iekšējās procedūras un pārbaudes, kas ļauj pārliecināties par visu AIF darbību pienācīgu 
norisi. Atsauce uz „valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem” ir nesaderīga ar mērķi panākt 
saskaņošanu ES dalībvalstu starpā.
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Grozījums Nr. 834
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) darījumos ar AIF aktīviem atlīdzība ir 
nodrošināta parastajā termiņā;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nošķirt depozitārija uzdevumus, kas saistīti ar AIFP uzdevumiem. Depozitārijs, 
veicot pēckontroli, var pārbaudīt, vai AIFP ir pareizi ievērojis procedūras un pārbaudes. 
Atsauce uz „valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem” ir nesaderīga ar mērķi panākt 
saskaņošanu ES dalībvalstu starpā.

Grozījums Nr. 835
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) darījumos ar AIF aktīviem atlīdzība ir 
nodrošināta parastajā termiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 836
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) AIF ieņēmumus izmanto saskaņā ar 
valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem un 
AIF dibināšanas noteikumiem;
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Or. en

Pamatojums

Depozitārijam, veicot pārbaudes, nevajadzētu dublēt AIFP darbu. Depozitārijs parasti veic 
pēckontroli, izmantojot dažādas pārbaudes, lai apstiprinātu, ka AIFP ir ievērojis attiecīgās 
iekšējās procedūras un pārbaudes, kas ļauj pārliecināties par visu AIF darbību pienācīgu 
norisi. Atsauce uz „valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem” ir nesaderīga ar mērķi panākt 
saskaņošanu ES dalībvalstu starpā.

Grozījums Nr. 837
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) AIF ieņēmumus izmanto saskaņā ar 
valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem un 
AIF dibināšanas noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nošķirt depozitārija uzdevumus, kas saistīti ar AIFP uzdevumiem. Depozitārijs, 
veicot pēckontroli, var pārbaudīt, vai AIFP ir pareizi ievērojis procedūras un pārbaudes. 
Atsauce uz „valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem” ir nesaderīga ar mērķi panākt 
saskaņošanu ES dalībvalstu starpā.

Grozījums Nr. 838
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts – e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) AIF ieņēmumus izmanto saskaņā ar 
valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem un 
AIF dibināšanas noteikumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 839
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIF piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes izņēmuma kārtā var noteikt 
nepiemērot a) līdz d) apakšpunktu, ja AIF 
pakalpojumus piedāvā tikai 
profesionāliem un/vai pieredzējušiem 
ieguldītājiem.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas d) apakšpunktā ir izdarītas, atzīstot depozitārija pienākumus pārraudzīt ieguldījumu 
atbilstību, kuri tam noteikti attiecīgās valsts u. c. tiesību aktos.
Tā kā minētie noteikumi ir pārņemti no PVKIU direktīvas, būtu lietderīgi ļaut dalībvalstīm 
nepiemērot šādu prasību AIF, kas nav privātpersonu fondi.

Grozījums Nr. 840
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis pieprasa AIFP pēc 
jebkādu AIF līdzekļu saņemšanas 
steidzami noguldīt minētos līdzekļus vienā 
vai vairākos kontos, kas atvērti kādā no 
šeit minētajām vietām:
a) centrālajā bankā;
b) kredītiestādē, kam izsniegta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK;
c) bankā, kam izsniegta atļauja trešā 
valstī;
d) prasībām atbilstošā naudas tirgus 
fondā.
Punkta pirmo daļu nepiemēro 
kredītiestādei, kam piešķirta atļauja 
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saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK 
attiecībā uz šajā iestādē glabātiem 
noguldījumiem minētās direktīvas nozīmē.

Or. en

Pamatojums

AIFP ir jāuzņemas galvenā atbildība un jāievēro tās pašas prasības kā MiFID minētajām 
sabiedrībām, un tas ir jānorāda pārskatītajā dokumentā, mainot atsauces uz klientiem un 
ieguldījumu sabiedrībām pret atsaucēm un AIF un AIFP.

Grozījums Nr. 841
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Piemērojot 1.b punkta d) apakšpunktu 
un 17. panta 1.e punktu, „atbilstošs 
naudas tirgus fonds” ir kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmums, kas saņēmis 
atļauju saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK 
vai ko pārrauga kāda iestāde atbilstīgi 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem, 
vajadzības gadījumā izsniedzot atļauju, un 
kas atbilst šādiem nosacījumiem:
a) tā galvenais mērķis attiecībā uz 
ieguldījumiem ir saglabāt uzņēmuma 
aktīvu neto vērtību — pastāvīgu 
nominālvērtību (tīro peļņu) vai ieguldītāju 
sākotnējā kapitāla vērtību kopā ar peļņu;
b) paturot prātā šo galveno mērķi 
attiecībā uz ieguldījumiem, tam jāveic 
ieguldījumi tikai ļoti kvalitatīvos naudas 
tirgus instrumentos, kuru termiņš vai 
atlikušais termiņš nepārsniedz 397 dienas 
vai regulāra ienesīguma korekcija atbilst 
šādam termiņam, bet vidējais svērtais 
termiņš ir 60 dienas. Tas var arī sasniegt 
šo mērķi, papildus veicot noguldījumus 
kredītiestādēs;
c) tam ir jānodrošina likviditāte, veicot 
norēķinus tajā pašā vai nākamajā dienā.
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Piemērojot šā punkta pirmās daļas 
b) apakšpunktu, uzskata, ka naudas tirgus 
instrumentam ir augsta kvalitāte, ja visas 
kompetentas kredītreitinga aģentūras, 
vērtējot šo instrumentu, tam ir piešķīrušas 
visaugstāko iespējamo kredītreitingu. Bez 
kompetentas kredītreitinga aģentūras 
vērtējuma naudas tirgus instruments 
nevar būt uzskatāms par kvalitatīvu.
Piemērojot šā punkta otro daļu, uzskata, 
ka kredītreitinga aģentūra ir kompetenta, 
ja tā, veicot profesionālo darbību, regulāri 
piešķir kredītreitingu naudas tirgus 
fondiem un ir atzīta par piemērotu ĀKNI 
Direktīvas 2006/48/EK 81. panta 
1. punkta nozīmē.

Or. en

Pamatojums

AIFP ir jāuzņemas galvenā atbildība un jāievēro tās pašas prasības kā MiFID minētajām 
sabiedrībām, un tas ir jānorāda pārskatītajā dokumentā, mainot atsauces uz klientiem un 
ieguldījumu sabiedrībām pret atsaucēm un AIF un AIFP.

Grozījums Nr. 842
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Ja AIFP nenogulda klientu līdzekļus 
centrālajā bankā, dalībvalstis pieprasa, lai 
tie pietiekami prasmīgi, rūpīgi un uzcītīgi 
atlasa, izraugās un periodiski pārbauda 
kredītiestādes, bankas vai naudas tirgus 
fondus, kuriem ir nodoti šie līdzekļi, kā 
arī šo līdzekļu glabāšanas nosacījumus.
Dalībvalstis jo īpaši nodrošina, ka AIFP 
ņem vērā šādu iestāžu pieredzi un 
reputāciju tirgū, lai garantētu AIF tiesību 
aizsardzību, kā arī jebkādas juridiskās vai 
normatīvās prasības un tirgus praksi 
saistībā ar šo klientu līdzekļu turēšanu, 
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kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt AIF 
tiesības. Dalībvalstis nodrošina, ka AIF 
līdzekļu nodošana atbilstošam naudas 
tirgus fondam ir pieļaujama tikai tad, ja 
to paredz AIF ieguldījumu politika un 
stratēģija, par kuru ir paziņots 
ieguldītājiem.

Or. en

Pamatojums

AIFP ir jāuzņemas galvenā atbildība un jāievēro tās pašas prasības kā MiFID minētajām 
sabiedrībām, un tas ir jānorāda pārskatītajā dokumentā, mainot atsauces uz klientiem un 
ieguldījumu sabiedrībām pret atsaucēm un AIF un AIFP.

Grozījums Nr. 843
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e Lai nodrošinātu AIF tiesības attiecībā 
uz tiem piederošiem finanšu 
instrumentiem un līdzekļiem, dalībvalstis 
pieprasa, ka AIFP ir jāievēro šādas 
prasības:
a) nodrošināt vajadzīgo dokumentāro 
uzskaiti un pārskatus tā, lai jebkurā brīdī 
un bez kavēšanās būtu iespējams nošķirt 
konkrēta klienta aktīvus no pārējo klientu 
aktīviem un no pašu aktīviem;
b) veicot dokumentāro uzskaiti un 
gatavojot pārskatus, nodrošināt to 
pareizību un jo īpaši atbilstību 
glabājamiem AIF finanšu instrumentiem 
un līdzekļiem;
c) regulāri salīdzināt iekšējo uzskaiti un 
pārskatus ar to trešo personu uzskaiti un 
pārskatiem, kam nodoti minētie aktīvi;
d) veikt vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka klientu finanšu 
instrumenti, kas nodoti trešai personai 
saskaņā ar 17.b pantu, ir nošķirami no 
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finanšu instrumentiem, kuri pieder AIFP, 
kā arī no minētās trešās personas finanšu 
instrumentiem, izmantojot cita 
nosaukuma kontus trešās personas 
uzskaites dokumentos vai citus 
līdzvērtīgus pasākumus, kas ļauj sasniegt 
tādu pašu aizsardzības līmeni;
e) veikt vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka klientu finanšu 
instrumenti, kas noguldīti saskaņā ar 
17. pantu centrālajā bankā, trešā valstī 
licencētā kredītiestādē vai bankā, vai 
atbilstošā naudas tirgus fondā, glabājas 
kontā vai kontos, kuri nošķirami no 
kontiem, ko izmanto ieguldījumu 
sabiedrības līdzekļu glabāšanai;
f) ieviest pienācīgus organizatoriskus 
pasākumus, lai, cik vien iespējams, 
samazinātu klientu aktīvu, kā arī ar tiem 
saistīto īpašumtiesību zaudēšanas vai 
samazināšanās risku, ko var radīt aktīvu 
ļaunprātīga izmantošana, krāpšana, slikta 
pārvaldība, nepareiza dokumentārā 
uzskaite vai nolaidība.

Or. en

Pamatojums

Šī būtiskā prasība ir noteikta Direktīvā par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID), proti, ka 
pārvaldības nosacījumiem ir jābūt tādiem, lai aizsargātu klientu īpašumtiesības, jo īpaši 
pārvaldītāja maksātnespējas gadījumā. Tas parasti nozīmē, ka rūpīgi jānošķir pārvaldītāju un 
klientu konti, ko var panākt dažādā veidā atkarībā no piemērojamas tiesību sistēmas. MiFID 
īstenošanas direktīvā ir sīki izklāstīts, kā tas būtu jādara, un tamlīdzīgus noteikumus var 
pienācīgi piemērot AIFP.

Grozījums Nr. 844
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.f Ja piemērojamo likumu dēļ, jo īpaši ja 
tie ir likumi īpašumtiesību un 
maksātnespējas jomā, AIFP pasākumi 
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saskaņā ar 1.e punktu, kas aizsargā AIF 
tiesības, ir nepietiekami, lai izpildītu šīs 
prasības, proti:
a) AIFP, glabājot AIF piederošus finanšu 
instrumentus, ir jāveic atbilstoši 
pasākumi, lai aizsargātu AIF 
īpašumtiesības, jo īpaši AIFP 
maksātnespējas gadījumā, un nepieļautu 
AIF līdzekļu patvaļīgu izmantošanu, ja 
vien nav tā, ka apvienošanās vai 
dibināšanas noteikumi un dokumenti 
pieļauj šādu izmantošanu; un
b) AIFP, glabājot AIF piederošus 
līdzekļus, ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai 
aizsargātu AIF tiesības un, ja vien tās nav 
kredītiestādes, jānovērš klienta līdzekļu 
izmantošana savā vārdā.
 Dalībvalstis nosaka AIFP veicamos 
pasākumus, lai izpildītu šīs saistības.

Or. en

Pamatojums

Šī būtiskā prasība ir noteikta Direktīvā par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID), proti, ka 
pārvaldības nosacījumiem ir jābūt tādiem, lai aizsargātu klientu īpašumtiesības, jo īpaši 
pārvaldītāja maksātnespējas gadījumā. Tas parasti nozīmē, ka rūpīgi jānošķir pārvaldītāju un 
klientu konti, ko var panākt dažādā veidā atkarībā no piemērojamas tiesību sistēmas. MiFID 
īstenošanas direktīvā ir sīki izklāstīts, kā tas būtu jādara, un tamlīdzīgus noteikumus var 
pienācīgi piemērot AIFP.

Grozījums Nr. 845
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.g punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.g Ja piemērojamais likums tiesību 
sistēmā, saskaņā ar kuru glabā klientu 
līdzekļus vai finanšu instrumentus, liedz 
AIFP ievērot 1.e punkta d) vai 
e) apakšpunkta prasības, dalībvalstis 
nosaka prasības, kurām ir līdzvērtīga 
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iedarbība attiecībā uz AIF tiesību 
aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Šī būtiskā prasība ir noteikta Direktīvā par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID), proti, ka 
pārvaldības nosacījumiem ir jābūt tādiem, lai aizsargātu klientu īpašumtiesības, jo īpaši 
pārvaldītāja maksātnespējas gadījumā. Tas parasti nozīmē, ka rūpīgi jānošķir pārvaldītāju un 
klientu konti, ko var panākt dažādā veidā atkarībā no piemērojamas tiesību sistēmas. MiFID 
īstenošanas direktīvā ir sīki izklāstīts, kā tas būtu jādara, un tamlīdzīgus noteikumus var 
pienācīgi piemērot AIFP.

Grozījums Nr. 846
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja ir izpildīti turpmāk minētie 
nosacījumi, AIFP nav jāizraugās 
depozitārijs AIF, kurš nevar izmantot 
savas izpirkšanas tiesības piecu gadu 
laikā pēc AIF izveides un kurš saskaņā ar 
savu ieguldījumu stratēģiju un mērķiem 
regulāri neveic ieguldījumus un 
ieguldījumu izņemšanu.

Iepriekš minētie nosacījumi ir šādi:
a) AIFP atbilst 16. līdz 18. panta 
noteikumiem Komisijas Direktīvā 
2006/73/EK, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu 
sabiedrību organizatoriskām prasībām un 
darbības nosacījumiem un jēdzienu 
definīcijām minētās direktīvas mērķiem1, 
veicot pārvaldāmo AIF un, attiecīgā 
gadījumā, finanšu instrumentu 
ieguldītāju tiesību un tiem piederošo 
līdzekļu aizsardzību, ar nosacījumu, ka 
visus finanšu instrumentus, kurus var 
glabāt, izdarot attiecīgu ierakstu uzskaites 
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dokumentos vai citādi, un kurus var laist 
regulētā tirgū, kā tas definēts Direktīvas 
2004/39/EK 4. panta 1. punkta 
14) apakšpunktā, vai citos regulētos tirgos 
Eiropas Savienībā vai trešā valstī, vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, glabā 
struktūra, kas atbilst šajā direktīvā 
depozitārijam noteiktajām prasībām; un
b) neatkarīgie AIF revidenti katru gadu 
ziņo piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm par to, vai:
i) ieguldītāju veiktie maksājumi par daļām 
vai ieguldījumu apliecībām ir pareizi 
iegrāmatoti;
ii) AIFP visu laiku kopš pēdējā ziņojuma 
sniegšanas pienācīgi uztur sistēmas, kas 
nodrošina atbilstību 10. pantā minētajiem 
noteikumiem, un ziņojuma sniegšanas 
brīdī AIFP atbilda minētajiem 
noteikumiem;
iii) AIFP spēj pierādīt, ka finanšu 
instrumenti, par kuriem ziņots 
ieguldītājiem, ka tos glabā AIF vai AIF 
vārdā, tādā veidā arī glabā.
1 OV L 241, 2.9.2006., 26. lpp.

Or. en

Pamatojums

The assets of Private Equity Funds, even when they are financial instruments, are often 
inappropriate to be held by an EU credit institution as depositary. Their illiquid and long 
term nature means that there is no need for specialist depositary services provided that the 
assets are appropriately segregated. Moreover before making an investment the PE manager 
engages legal counsel to proceed with thorough due diligence to make sure that the fund 
obtains ownership of its interests in the portfolio company in a frequently heavily negotiated 
transaction. An additional exercise by a depositary would substantially increase the costs, 
and delay investment transactions for no investor benefit.

Most Private Equity Funds make no more than 10-15 investments in the whole 5 year 
investment period and they are relatively simple long term investments which are easily 
checked in the annual audit.
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Grozījums Nr. 847
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja ir izpildīti turpmāk minētie 
nosacījumi, AIFP nav jāizraugās 
depozitārijs AIF, kurš nevar izmantot 
savas izpirkšanas tiesības piecu gadu 
laikā pēc AIF izveides un kurš saskaņā ar 
savu ieguldījumu stratēģiju un mērķiem 
regulāri neveic ieguldījumus un 
ieguldījumu izņemšanu.
Iepriekš minētie nosacījumi ir šādi:
a) AIFP atbilst 16. līdz 18. panta 
noteikumiem Komisijas Direktīvā 
2006/73/EK, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu 
sabiedrību organizatoriskām prasībām un 
darbības nosacījumiem un jēdzienu 
definīcijām minētās direktīvas mērķiem1, 
veicot pārvaldāmo AIF un, attiecīgā 
gadījumā, finanšu instrumentu 
ieguldītāju tiesību un tiem piederošo 
līdzekļu aizsardzību; un
b) neatkarīgie AIF revidenti katru gadu 
ziņo piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm par to, vai:
i) ieguldītāju veiktie maksājumi par daļām 
vai ieguldījumu apliecībām ir pareizi 
iegrāmatoti;
ii) AIFP visu laiku kopš pēdējā ziņojuma 
sniegšanas pienācīgi uztur sistēmas, kas 
nodrošina atbilstību 10. pantā minētajiem 
noteikumiem, un ziņojuma sniegšanas 
brīdī AIFP atbilda minētajiem 
noteikumiem;
iii) AIFP spēj pierādīt, ka finanšu 
instrumenti, par kuriem ziņots 
ieguldītājiem, ka tos glabā AIF vai AIF 
vārdā, tādā veidā arī glabā.
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1 OV L 241, 2.9.2006., 26. lpp.

Or. en

Pamatojums

Privātā kapitāla fondu aktīvus pat tad, ja tie ir finanšu instrumenti, bieži vien ir nelietderīgi 
glabāt ES kredītiestādē kā depozitārijā. To zemā likviditāte un ilgtermiņa raksturs nozīmē, ka 
nav vajadzības pēc specializētiem depozitārija pakalpojumiem, ja šie aktīvi ir pienācīgi 
nošķirti. Depozitārijs var ievērojami sadārdzināt izmaksas un aizkavēt ieguldījumu 
darījumus, un tas nav izdevīgi ieguldītājiem. Privātā kapitāla fondi lielākoties izdara ne 
vairāk kā 10 līdz 15 ieguldījumus visā 5 gadu ieguldījumu periodā, un tie ir samērā vienkārši 
ilgtermiņa ieguldījumi, kurus var viegli pārbaudīt, veicot gadskārtēju revīziju.

Grozījums Nr. 848
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja ir izpildīti turpmāk minētie 
nosacījumi, AIFP nav jāizraugās 
depozitārijs AIF, kurš nevar izmantot 
savas izpirkšanas tiesības piecu gadu 
laikā pēc AIF izveides un kurš saskaņā ar 
savu ieguldījumu stratēģiju un mērķiem 
regulāri neveic ieguldījumus un 
ieguldījumu izņemšanu.
Iepriekš minētie nosacījumi ir šādi:
a) AIFP atbilst 16. līdz 18. panta 
noteikumiem Komisijas Direktīvā 
2006/73/EK, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu 
sabiedrību organizatoriskām prasībām un 
darbības nosacījumiem un jēdzienu 
definīcijām minētās direktīvas mērķiem1, 
veicot pārvaldāmo AIF un, attiecīgā 
gadījumā, finanšu instrumentu 
ieguldītāju tiesību un tiem piederošo 
līdzekļu aizsardzību, ar nosacījumu, ka 
visus finanšu instrumentus, kurus var 
glabāt, izdarot attiecīgu ierakstu uzskaites 
dokumentos vai citādi, un kurus var laist 
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regulētā tirgū, kā tas definēts Direktīvas 
2004/39/EK 4. panta 1. punkta 
14) apakšpunktā, vai citos regulētos tirgos 
Eiropas Savienībā vai trešā valstī, vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, glabā 
struktūra, kas atbilst šajā direktīvā 
attiecībā uz depozitāriju noteiktajām 
prasībām; un
b) neatkarīgie AIF revidenti katru gadu 
ziņo piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm par to, vai:
i) ieguldītāju veiktie maksājumi par daļām 
vai ieguldījumu apliecībām ir pareizi 
iegrāmatoti;
ii) AIFP visu laiku kopš pēdējā ziņojuma 
sniegšanas pienācīgi uztur sistēmas, kas 
nodrošina atbilstību 10. pantā minētajiem 
noteikumiem, un ziņojuma sniegšanas 
brīdī AIFP atbilda minētajiem 
noteikumiem;
iii) AIFP spēj pierādīt, ka finanšu 
instrumenti, par kuriem ziņots 
ieguldītājiem, ka tos glabā AIF vai AIF 
vārdā, tādā veidā arī glabā.
1 OV L 241, 2.9.2006., 26. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 849
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja slēgtais AIF ir pilnvarots būt par 
AIFP un AIF ir kādā dalībvalstī reģistrēta 
sabiedrība, AIFP nav jāizraugās 
depozitārijs, lai veiktu 1. punkta ca), cb), 
cd) un ce) apakšpunktā minētos 
uzdevumus;

Or. en
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Pamatojums

Par šiem papildu pienākumiem, kas minēti ziņojuma projekta 68. līdz 72. grozījumā 
(17. panta 1. punkta ca), cb), cd) un ce) apakšpunkts), atbild attiecīgā uzņēmuma valde, kurš 
dibināts saskaņā ar Eiropas uzņēmējdarbības tiesībām. Ja AIF ir pats AIFP un uz to attiecas 
ES tiesību akti, nevajadzētu būt bažām par to, vai atļaut AIFP pildīt minētos depozitārija 
pienākumus.

Grozījums Nr. 850
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nedrīkst rīkoties kā depozitārijs. svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 851
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nedrīkst rīkoties kā depozitārijs. 2. AIFP nedrīkst būt pārvaldāma AIF 
depozitārijs.

Or. en

Pamatojums

Ja AIFP ir tiesības būt tāda AIF depozitārijam, kuru tas nepārvalda, nav iemesla to aizliegt. 
Aizliegumi ir vajadzīgi, lai novērstu konfliktus.
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Grozījums Nr. 852
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nedrīkst rīkoties kā depozitārijs. 2. AIFP nedrīkst būt pārvaldāma AIF 
depozitārijs.

Or. en

Pamatojums

Ierobežojumi ir vajadzīgi, lai novērstu konfliktus. Nav iemesla aizliegt AIFP būt tāda AIF 
depozitārijam, kuru tas nepārvalda (šīs direktīvas nozīmē), ja citādi tam ir tiesības būt 
depozitārijam.
Ir svarīgi precizēt, ka depozitārija pienākumi ir attiecībā uz visiem AIF ieguldītājiem kopumā, 
ne tikai „AIFP vai AIF ieguldītāju priekšā”, jo tas varētu radīt interešu konfliktu. Tas ir jo 
īpaši svarīgi attiecībā uz AIF, kam nav savas juridiskās formas.

Grozījums Nr. 853
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nedrīkst rīkoties kā depozitārijs. 2. AIFP nedrīkst būt pārvaldāma AIF 
depozitārijs.

Or. en

Pamatojums

Ierobežojumi ir vajadzīgi, lai novērstu konfliktus. Nav iemesla aizliegt AIFP būt tāda AIF 
depozitārijam, kuru tas nepārvalda, ja citādi tam ir tiesības būt depozitārijam.



PE439.132v01-00 94/165 AM\805037LV.doc

LV

Grozījums Nr. 854
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP nedrīkst rīkoties kā depozitārijs. 2. Uzņēmums nedrīkst vienlaikus būt AIF 
pārvaldītājs un depozitārijs.

Or. en

Pamatojums

Madoff lieta liecina par to, ka Eiropas Savienībā ir jāstiprina depozitāriju neatkarība no 
fondu pārvaldītājiem un otrādi. Lai saglabātu stingras pārvaldības struktūras un, cik vien 
iespējams, samazinātu interešu konfliktus, fondu pārvaldītājiem un depozitārijiem jābūt 
savstarpēji neatkarīgiem. Prasība pēc neatkarības ir jāattiecina uz visu vērtību ķēdi, ieskaitot 
apakšturētājus un apakšpārvaldītājus.

Grozījums Nr. 855
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Depozitārijs rīkojas neatkarīgi un tikai un 
vienīgi AIF ieguldītāju interesēs.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai uzspiestu depozitārija konceptu dažādām pašreizējām fondu struktūrām, būtu 
skaidri jānosaka depozitārija funkcijas/pienākumi, un tos var uzticēt depozitārijam vai citai 
iestādei, kas nodrošina neatkarīgu izpildi ieguldītāju interesēs.
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Grozījums Nr. 856
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Depozitārijs rīkojas neatkarīgi un tikai un 
vienīgi AIF ieguldītāju interesēs.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja AIFP ir tiesības būt tāda AIF depozitārijam, kuru tas nepārvalda, nav iemesla to aizliegt. 
Aizliegumi ir vajadzīgi, lai novērstu konfliktus.

Grozījums Nr. 857
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Depozitārijs rīkojas neatkarīgi un tikai un 
vienīgi AIF ieguldītāju interesēs.

Pildot savus pienākumus, AIFP un 
depozitārijs rīkojas atklāti, godprātīgi, 
profesionāli, neatkarīgi un AIF vai visu 
AIF ieguldītāju interesēs.

Or. en

Pamatojums

Ierobežojumi ir vajadzīgi, lai novērstu konfliktus. Nav iemesla aizliegt AIFP būt tāda AIF 
depozitārijam, kuru tas nepārvalda (šīs direktīvas nozīmē), ja citādi tam ir tiesības būt 
depozitārijam.
Ir svarīgi precizēt, ka depozitārija pienākumi ir attiecībā uz visiem AIF ieguldītājiem kopumā, 
ne tikai „AIFP vai AIF ieguldītāju priekšā”, jo tas varētu radīt interešu konfliktu. Tas ir jo 
īpaši svarīgi attiecībā uz AIF, kam nav savas juridiskās formas.
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Grozījums Nr. 858
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Depozitārijs rīkojas neatkarīgi un tikai un 
vienīgi AIF ieguldītāju interesēs.

Depozitārijs rīkojas neatkarīgi un tikai un 
vienīgi AIF ieguldītāju interesēs. AIFP un 
depozitārijs ir savstarpēji neatkarīgi. Šāda 
neatkarība nozīme, ka AIFP un 
depozitāriju nesaista kopēja vadība vai 
kontrole, kā arī būtiska tieša vai netieša 
līdzdalība. To nedrīkst ietekmēt 4. punktā 
paredzētā uzdevumu deleģēšana.

Or. en

Pamatojums

Madoff lieta liecina par to, ka Eiropas Savienībā ir jāstiprina depozitāriju neatkarība no 
fondu pārvaldītājiem un otrādi. Lai saglabātu stingras pārvaldības struktūras un, cik vien 
iespējams, samazinātu interešu konfliktus, fondu pārvaldītājiem un depozitārijiem jābūt 
savstarpēji neatkarīgiem. Prasība pēc neatkarības ir jāattiecina uz visu vērtību ķēdi, ieskaitot 
apakšturētājus un apakšpārvaldītājus.

Grozījums Nr. 859
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Depozitārijs rīkojas neatkarīgi un tikai un 
vienīgi AIF ieguldītāju interesēs.

Depozitārijs rīkojas neatkarīgi un AIF 
ieguldītāju interesēs.

Or. en

Pamatojums

Depozitārijam pašam jātiek galā ar riska pārvaldību, lai aizsargātu daļu īpašnieku un klientu 
intereses. Direktīvā vēl vajadzētu atrunāt depozitārija pašriska pārvaldību, paturot prātā 
ierastos interešu konfliktus līgumpartneru starpā.
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Grozījums Nr. 860
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pildot savus pienākumus, AIFP un 
depozitārijs rīkojas atklāti, godprātīgi, 
profesionāli, neatkarīgi un AIF vai visu 
AIF ieguldītāju interesēs.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka depozitārija pienākumi attiecas uz visiem AIF ieguldītājiem kopumā, tie 
nav tikai „AIFP vai AIF ieguldītāju priekšā”, jo tas varētu radīt interešu konfliktu.

Grozījums Nr. 861
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izraugoties depozitāriju, AIFP slēdz 
līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 862
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktā minētos uzdevumus 
var pildīt depozitārijs.
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Depozitārijs ir kredītiestāde, kuras 
juridiskā adrese atrodas Kopienā un kura ir 
pilnvarota saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 14. jūnija
Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu 
darbības sākšanu un veikšanu 
(pārstrādāta versija).

3. Depozitārijs ir:

a) kredītiestāde, kuras juridiskā adrese 
atrodas Kopienā un kura ir pilnvarota 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK;

Or. en

Pamatojums

Nav pareizi ierobežot to subjektu loku, kuri var būt depozitāriji, šīs funkcijas piešķirot tikai 
ES kredītiestādēm. Ņemot vērā plašās atšķirības starp šajā direktīvā minētajiem AIF, tie ne 
vienmēr ir viskompetentākās iestādes, lai veiktu depozitārija funkcijas attiecībā uz konkrētiem 
aktīviem, ko pārvalda dažādi AIF. Turklāt šādi ierobežojumi varētu radīt nepieņemamu riska 
koncentrēšanos kredītiestādēs, nepamatotas izmaksas un ievērojami ierobežot iespējas veikt 
ieguldījumus trešo valstu aktīvos.
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Grozījums Nr. 864
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Depozitārijs ir kredītiestāde, kuras 
juridiskā adrese atrodas Kopienā un kura ir 
pilnvarota saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 14. jūnija
Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu 
darbības sākšanu un veikšanu 
(pārstrādāta versija).

3. Depozitārijs ir:

a) kredītiestāde, kuras juridiskā adrese 
atrodas Kopienā un kura ir pilnvarota 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK;

Or. en

Pamatojums

Nosakot, ka tikai ES kredītiestādes var pildīt depozitārija funkcijas, radītu ievērojamu 
koncentrēšanās risku. Lai nodrošinātu konkurenci, jāatļauj arī citām finanšu iestādēm veikt 
depozitārija funkcijas. Šajā subjektu lokā vajadzētu iekļaut ne tikai kredītiestādes un 
ieguldījumu sabiedrības. Jāļauj arī citām iestādēm sniegt depozitārija pakalpojumus, jo tas 
var veicināt konkurenci un uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Minētās iestādes pienācīgi 
jāuzrauga.

Grozījums Nr. 865
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Depozitārijs ir kredītiestāde, kuras 
juridiskā adrese atrodas Kopienā un kura ir 
pilnvarota saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 14. jūnija
Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu 
darbības sākšanu un veikšanu 
(pārstrādāta versija).

3. Depozitārijs ir:
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a) kredītiestāde, kuras juridiskā adrese 
atrodas Kopienā un kura ir pilnvarota 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK;

Or. en

Pamatojums

Ir lietderīgi atļaut saskaņā ar MiFID direktīvu reģistrētiem uzņēmumiem darboties kā 
depozitārijam un slēgtiem fondiem izmantot grāmatvežus un juristus, lai veiktu depozitārija 
funkcijas.

Grozījums Nr. 866
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Depozitārijs ir kredītiestāde, kuras 
juridiskā adrese atrodas Kopienā un kura ir 
pilnvarota saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 14. jūnija
Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu 
darbības sākšanu un veikšanu 
(pārstrādāta versija).

3. Depozitārijs ir:

a) kredītiestāde, kuras juridiskā adrese 
atrodas Kopienā un kura ir pilnvarota 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 867
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Depozitārijs ir kredītiestāde, kuras 
juridiskā adrese atrodas Kopienā un kura ir 
pilnvarota saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

3. Depozitārijs ir:
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un Padomes 2006. gada 14. jūnija
Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu 
darbības sākšanu un veikšanu 
(pārstrādāta versija).

a) kredītiestāde, kuras juridiskā adrese 
atrodas Kopienā un kura ir pilnvarota 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK;

Or. en

Pamatojums

Ierobežojot to subjektu loku, kuri var būt depozitāriji, samazināsies depozitāriju skaits un 
paaugstināsies riska koncentrācija un sistēmiskais risks.

Grozījums Nr. 868
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Depozitārijs ir kredītiestāde, kuras 
juridiskā adrese atrodas Kopienā un kura ir 
pilnvarota saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 14. jūnija
Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu 
darbības sākšanu un veikšanu 
(pārstrādāta versija).

3. Depozitārijs ir:

a) kredītiestāde, kuras juridiskā adrese 
atrodas Kopienā un kura ir pilnvarota 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paplašināt to subjektu loku, kuriem atļauts būt depozitārijam. Nebūtu 
pareizi šajā lokā iekļaut tikai kredītiestādes, kā to piedāvā Komisija, ņemot vērā PVKIU 
direktīvai pievienoto depozitāriju sarakstu.
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Grozījums Nr. 869
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Depozitārijs ir kredītiestāde, kuras 
juridiskā adrese atrodas Kopienā un kura ir 
pilnvarota saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 14. jūnija
Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu 
darbības sākšanu un veikšanu 
(pārstrādāta versija).

3. Depozitārijs ir:

a) kredītiestāde, kuras juridiskā adrese 
atrodas Kopienā un kura ir pilnvarota 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK;

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā plaši atspoguļota Gauzès ziņojuma un Zviedrijas prezidentūras kompromisa 
priekšlikuma ietekme. 
Jāiekļauj trešā prasībām atbilstošo depozitāriju kategorija. Svarīgi ir norādīt AIF piederības 
dalībvalsti. Tas tādēļ, ka AIFP direktīvā ir ierosināts, ka AIFP var pārvaldīt AIF citā 
dalībvalstī un AIF piederības dalībvalsts apstiprinās šā AIF depozitāriju.

Grozījums Nr. 870
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Depozitārijs ir kredītiestāde, kuras 
juridiskā adrese atrodas Kopienā un kura ir 
pilnvarota saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 14. jūnija
Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu 
darbības sākšanu un veikšanu 
(pārstrādāta versija).

3. Depozitārijs ir:

a) kredītiestāde, kuras juridiskā adrese 
atrodas Kopienā un kura ir pilnvarota 
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saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 871
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Depozitārijs ir kredītiestāde, kuras 
juridiskā adrese atrodas Kopienā un kura ir 
pilnvarota saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 14. jūnija
Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu 
darbības sākšanu un veikšanu 
(pārstrādāta versija).

3. Depozitārijs ir:

a) kredītiestāde, kuras juridiskā adrese 
atrodas Kopienā un kura ir pilnvarota 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 872
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ieguldījumu sabiedrība, kam saskaņā 
ar Direktīvu 2004/39/EK ir atļauts arī 
sniegt papildpakalpojumus, glabājot un 
pārvaldot finanšu instrumentus klientu 
uzdevumā saskaņā ar minētās direktīvas 
I pielikuma B iedaļas 1. punktu, un kam 
ir juridiskā adrese Eiropas Savienībā;

Or. en
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Pamatojums

Ierobežojot to subjektu loku, kuri var būt depozitāriji, samazināsies depozitāriju skaits un 
paaugstināsies riska koncentrācija un sistēmiskais risks.

Grozījums Nr. 873
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ieguldījumu sabiedrība, kam saskaņā 
ar Direktīvu 2004/39/EK ir atļauts arī 
sniegt papildpakalpojumus, glabājot un 
pārvaldot finanšu instrumentus klientu 
uzdevumā saskaņā ar minētās direktīvas 
I pielikuma B iedaļas 1. punktu, un kam 
ir juridiskā adrese Eiropas Savienībā;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paplašināt to subjektu loku, kuriem atļauts būt depozitārijam. Nebūtu 
pareizi šajā lokā iekļaut tikai kredītiestādes, kā to piedāvā Komisija, ņemot vērā PVKIU 
direktīvai pievienoto depozitāriju sarakstu.

Grozījums Nr. 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ieguldījumu sabiedrība, kam saskaņā 
ar Direktīvu 2004/39/EK ir atļauts arī 
sniegt papildpakalpojumus, glabājot un 
pārvaldot finanšu instrumentus klientu 
uzdevumā saskaņā ar minētās direktīvas 
I pielikuma B iedaļas 1. punktu, un kam 
ir juridiskā adrese Eiropas Savienībā;
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Or. en

Pamatojums

Nav pareizi ierobežot to subjektu loku, kuri var būt depozitāriji, šīs funkcijas piešķirot tikai 
ES kredītiestādēm. Ņemot vērā plašās atšķirības starp šajā direktīvā minētajiem AIF, tie ne 
vienmēr ir viskompetentākās iestādes, lai veiktu depozitārija funkcijas attiecībā uz konkrētiem 
aktīviem, ko pārvalda dažādi AIF. Turklāt šādi ierobežojumi varētu radīt nepieņemamu riska 
koncentrāciju kredītiestādēs, nepamatotas izmaksas un ievērojami ierobežot iespējas veikt 
ieguldījumus trešo valstu aktīvos.

Grozījums Nr. 875
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ieguldījumu sabiedrība, kam saskaņā 
ar Direktīvu 2004/39/EK ir atļauts arī 
sniegt papildpakalpojumus, glabājot un 
pārvaldot finanšu instrumentus klientu 
uzdevumā saskaņā ar minētās direktīvas 
I pielikuma B iedaļas 1. punktu, un kam 
ir juridiskā adrese Eiropas Savienībā;

Or. en

Pamatojums

Nosakot, ka tikai ES kredītiestādes var pildīt depozitārija funkcijas, radītu ievērojamu 
koncentrēšanās risku. Lai nodrošinātu konkurenci, jāatļauj arī citām finanšu iestādēm veikt 
depozitārija funkcijas. Šajā subjektu lokā vajadzētu iekļaut ne tikai kredītiestādes un 
ieguldījumu sabiedrības. Jāatļauj arī citām iestādēm sniegt depozitārija pakalpojumus, jo tas 
var veicināt konkurenci un uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Minētās iestādes pienācīgi 
jāuzrauga.
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Grozījums Nr. 876
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) ieguldījumu sabiedrība, kam saskaņā 
ar Direktīvu 2004/39/EK ir atļauts sniegt 
papildpakalpojumus, ievērojot minētās 
direktīvas I pielikuma B iedaļas 
1. punktu, un kam ir juridiskā adrese 
Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 877
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) ieguldījumu sabiedrība, kuras 
juridiskā adrese atrodas Eiropas 
Savienībā un kura ir pilnvarota saskaņā 
ar Direktīvu 2004/39/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 878
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ad apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ad) ieguldījumu sabiedrība, kura ir 
pilnvarota saskaņā ar Direktīvu 
2004/39/EK;
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Or. en

Pamatojums

Ir lietderīgi atļaut saskaņā ar MiFID direktīvu reģistrētiem uzņēmumiem darboties kā 
depozitārijam un slēgtiem fondiem izmantot grāmatvežus un juristus, lai veiktu depozitārija 
funkcijas.

Grozījums Nr. 879
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ad apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ad) ieguldījumu sabiedrība, kura ir 
pilnvarota saskaņā ar Direktīvu 
2004/39/EK;

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā plaši atspoguļota Gauzès ziņojuma un Zviedrijas prezidentūras kompromisa 
priekšlikuma ietekme. 
Jāiekļauj trešā prasībām atbilstošo depozitāriju kategorija. Ir svarīgi norādīt AIF piederības 
dalībvalsti. Tas tādēļ, ka AIFP direktīvā ir ierosināts, ka AIFP var pārvaldīt AIF citā 
dalībvalstī un AIF piederības dalībvalsts apstiprinās šā AIF depozitāriju.

Grozījums Nr. 880
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ad apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ad) ieguldījumu sabiedrība, kura ir 
pilnvarota saskaņā ar Direktīvu 
2004/39/EK;

Or. en
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Grozījums Nr. 881
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ae apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ae) juridiskā persona, kam ir AIFP 
piederības dalībvalsts kompetento iestāžu 
atļauja darboties kā depozitārijam, ko 
rūpīgi reglamentē un pastāvīgi uzrauga, 
kas var sniegt pietiekamas finansiālas un 
profesionālas garantijas, ka tā spēj 
efektīvi veikt attiecīgās depozitārija 
funkcijas un ievērot no šīm funkcijām 
izrietošās saistības; vai

Or. en

Pamatojums

Ierobežojot to subjektu loku, kuri var darboties kā depozitārijs, samazināsies depozitāriju 
skaits un paaugstināsies riska koncentrācija un sistēmiskais risks.

Grozījums Nr. 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ae apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ae) juridiskā persona, kam ir AIFP 
piederības dalībvalsts kompetento iestāžu 
atļauja darboties kā depozitārijam, ko 
rūpīgi reglamentē un pastāvīgi uzrauga, 
kas var sniegt pietiekamas finansiālas un 
profesionālas garantijas, ka tā spēj 
efektīvi veikt attiecīgās depozitārija 
funkcijas un ievērot no šīm funkcijām 
izrietošās saistības; vai

Or. en
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Pamatojums

Nav pareizi ierobežot to subjektu loku, kuri var būt depozitāriji, šīs funkcijas piešķirot tikai 
ES kredītiestādēm. Ņemot vērā plašās atšķirības starp šajā direktīvā minētajiem AIF, tie ne 
vienmēr ir viskompetentākās iestādes, lai veiktu depozitārija funkcijas attiecībā uz konkrētiem 
aktīviem, ko pārvalda dažādi AIF. Turklāt šādi ierobežojumi varētu radīt nepieņemamu riska 
koncentrāciju kredītiestādēs, nepamatotas izmaksas un ievērojami ierobežot iespējas veikt 
ieguldījumus trešo valstu aktīvos.

Grozījums Nr. 884
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ae apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ae) juridiska persona, kuru piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes ir 
pilnvarojušas darboties ka depozitārijam, 
uz kuru attiecas konsultatīvas pārvaldības 
un nepārtrauktas uzraudzības prasības un 
kura var nodrošināt pietiekamas 
finansiālās un profesionālās garantijas, 
lai varētu efektīvi pildīt attiecīgās 
depozitārija funkcijas un šīm funkcijām 
atbilstošās saistības.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā plaši atspoguļota Gauzès ziņojuma un Zviedrijas prezidentūras kompromisa 
priekšlikuma ietekme. 
Jāiekļauj trešā prasībām atbilstošo depozitāriju kategorija. Svarīgi ir norādīt AIF piederības 
dalībvalsti. Tas tādēļ, ka AIFP direktīvā ir ierosināts, ka AIFP var pārvaldīt AIF citā 
dalībvalstī un AIF piederības dalībvalsts apstiprinās šī AIF depozitāriju.
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Grozījums Nr. 885
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – af apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(af) juridiska persona, kura veic 
depozitārija funkcijas kā daļu no 
profesionālajām vai uzņēmējdarbības 
aktivitātēm, uz kuru attiecas konsultatīvas 
pārvaldības un nepārtrauktas uzraudzības 
prasības un kura var nodrošināt 
pietiekamas finansiālās un profesionālās 
garantijas, lai varētu efektīvi pildīt 
attiecīgās depozitārija funkcijas un šīm 
funkcijām atbilstošās saistības;

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir paplašināt to personu skaitu, kuras var būt depozitārijs. Paredzēt, ka 
tikai kredītiestādes var pildīt šīs funkcijas, kā to nosaka Komisija, nav pamatoti, jo īpaši, 
ņemot vērā PVKIU direktīvā iekļauto depozitāriju katalogu.

Grozījums Nr. 886
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ag apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ag) iestāde, uz kuru attiecas 
konsultatīvas pārvaldības un 
nepārtrauktas uzraudzības prasības un 
kura var nodrošināt pietiekamas 
finansiālās un profesionālās garantijas, 
lai varētu efektīvi pildīt attiecīgās 
depozitārija funkcijas un šīm funkcijām 
atbilstošās saistības.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo paredz, ka uzņēmumi, uz kuriem atteicas pienācīgs dalībvalstu regulējums, var 
darboties kā depozitāriji, piemēram, trasta uzņēmumi, kuriem, lai strādātu ar ieguldījumiem, 
nav nepieciešams ieguldījumu sabiedrības statuss atbilstoši Direktīvai par finanšu 
instrumentu tirgiem.

Grozījums Nr. 887
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ag apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ag) iestāde, uz kuru attiecas 
konsultatīvas pārvaldības un 
nepārtrauktas uzraudzības prasības un 
kura var nodrošināt pietiekamas 
finansiālās un profesionālās garantijas, 
lai varētu efektīvi pildīt attiecīgās 
depozitārija funkcijas un šīm funkcijām 
atbilstošās saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 888
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ah apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ah) iestāde, uz kuru atteicas savas 
reģistrācijas valsts specifisks regulējums 
un uzraudzība saistībā ar glabāšanas 
pakalpojumu sniegšanu citiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 889
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ai apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ai) ja tas ir slēgts fonds, juridiska 
persona, uz kuru attiecas konsultatīvas 
pārvaldības un nepārtrauktas uzraudzības 
prasības un kura var nodrošināt 
pietiekamas finansiālās un profesionālās 
garantijas, lai varētu efektīvi pildīt 
attiecīgās depozitārija funkcijas un šīm 
funkcijām atbilstošās saistības;

Or. en

Pamatojums

Sabiedrībām, kas reģistrētas saskaņā ar Direktīvu par finanšu instrumentu tirgiem, var 
piešķirt depozitārija funkcijas, un slēgti fondi var izmantot grāmatvežus vai juristus, lai veiktu 
depozitārija funkcija.

Grozījums Nr. 890
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – aj apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aj) papildus 1. punkta a), b) un c) 
apakšpunkta nosacījumiem tiem AIF, 
kuriem nav līdzekļu, ko varētu glabāt 
saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunkta 
i) daļu vai kas ir to atvasināties produkti, 
depozitārijs var būt vienība, kas veic 
depozitārija funkcijas kā daļu no 
profesionālajām vai uzņēmējdarbības 
aktivitātēm, tādējādi uz to attiecas likumā 
noteiktā obligātā profesionālā reģistrācija 
vai tiesiskie vai regulējošie noteikumi vai 
profesionālās rīcības prasības, un kura 
var nodrošināt pietiekamas finansiālās vai 
profesionālās garantijas, lai varētu 
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efektīvi pildīt attiecīgās depozitārija 
funkcijas un šīm funkcijām atbilstošās 
saistības;

Or. en

Pamatojums

Ja tiek ierobežots to personu loks, kuras var darboties kā depozitārijs, samazināsies 
depozitāriju skaits un paaugstināsies riska koncentrācija un sistēmiskais risks.

Grozījums Nr. 891
Olle Schmidt, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ak apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ak) vienība, kura veic depozitārija 
funkcijas kā daļu no profesionālajām vai 
uzņēmējdarbības aktivitātēm, tādējādi uz 
to attiecas likumā noteiktā obligātā 
profesionālā reģistrācija vai tiesiskie vai 
regulējošie noteikumi vai profesionālās 
rīcības prasības, un kura var nodrošināt 
pietiekamas profesionālās vai 
uzņēmējdarbības garantijas, lai varētu 
efektīvi pildīt attiecīgās depozitārija 
funkcijas un šīm funkcijām atbilstošās 
saistības;

Or. en

Pamatojums

Nav pareizi ierobežot to personu loku, kuras var būt depozitāriji, šīs funkcijas piešķirot tikai 
ES kredītiestādēm. Ņemot vērā Direktīvā minēto AIF plašo daudzveidību, šādas iestādes ne 
vienmēr ir viskompetentākās  depozitārija funkciju veikšanai saistībā ar specifiskajiem 
līdzekļiem, kurus pārvalda dažāda veida AIF. Turklāt šādi ierobežojumi varētu radīt 
nepieņemamu riska koncentrēšanos kredītiestādēs, nepamatotas izmaksas un ievērojami 
ierobežot iespējas veikt ieguldījumus trešo valstu līdzekļos.



PE439.132v01-00 114/165 AM\805037LV.doc

LV

Grozījums Nr. 892
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Depozitārijs ir kredītiestāde, kuras 
juridiskā adrese atrodas Kopienā un kura ir 
pilnvarota saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 14. jūnija
Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu 
darbības sākšanu un veikšanu 
(pārstrādāta versija).

3. Savienībā dibinātiem AIFP neatkarīgi 
no pilnvaroto AIF darbības vietas
depozitārijs ir kredītiestāde, kuras juridiskā 
adrese atrodas Savienībā un kura ir 
pilnvarota saskaņā ar Direktīvu 
2006/48/EK.

Trešās valstīs dibinātiem AIFP 
depozitārijs ir attiecīgajā trešā valstī 
regulēta kredītiestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 893
Marta Andreasen

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Depozitārijs ir kredītiestāde, kuras 
juridiskā adrese atrodas Kopienā un kura ir 
pilnvarota saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 14. jūnija 
Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu 
darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta 
versija).

3. Depozitārijs ir kredītiestāde, kuras 
juridiskā adrese atrodas Savienībā un kura 
ir pilnvarota saskaņā ar Direktīvu 
2006/48/EK vai ir reģistrēta citā 
jurisdikcijā ar līdzvērtīgiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecinot depozitārija definīciju tikai uz ES iestādēm, tā nebūs tikai protekcionisma pazīme, 
bet arī tiks ierobežots depozitāriju skaits un investoru izmaksas pieaugs.
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Grozījums Nr. 894
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Papildus 3. punkta a), ab) un ag) 
apakšpunktos minētajiem noteikumiem to 
AIF, kuriem nav izpirkšanas tiesību 
piecus gadus pēc konkrētā AIF izveides 
un kuri saskaņā ar savu ieguldījumu 
stratēģiju un mērķiem tikai neregulāri 
veic ieguldījumus un ieguldījumu 
atgūšanu, depozitārijs var būt: 
a) juridiska persona, uz kuru attiecas 
konsultatīvas pārvaldības un 
nepārtrauktas uzraudzības prasības un 
kura var nodrošināt pietiekamas 
finansiālās un profesionālās garantijas, 
lai varētu efektīvi pildīt attiecīgās 
depozitārija funkcijas un šīm funkcijām 
atbilstošās saistības; vai
b) juridiska persona, kura veic 
depozitārija funkcijas kā daļu no 
profesionālajām vai uzņēmējdarbības 
aktivitātēm, tādējādi uz to attiecas likumā 
noteiktā obligātā profesionālā reģistrācija 
vai tiesiskie vai regulējošie noteikumi vai 
profesionālās rīcības prasības, un kura 
var nodrošināt pietiekamas finansiālās un 
profesionālās garantijas, lai varētu 
efektīvi pildīt attiecīgās depozitārija 
funkcijas un šīm funkcijām atbilstošās 
saistības;

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai precizētu, ka šī ir jauna atbilstošu depozitāriju kategorija un lai 
nodrošinātu atbilstību iepriekš c) apakšpunktā pievienotajam tekstam.
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Grozījums Nr. 895
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Depozitārija iecelšana ir jāapstiprina 
AIFP piederības dalībvalsts kompetentajai 
iestādei Kompetentā iestāde var pieļaut 
vairāk nekā viena depozitārija iecelšanu, 
ja tiek nodrošināts, ka tas netraucēs 
pienācīgi pildīt visus depozitārija 
pienākumus saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Prasība paredzēt vienu depozitāriju ir nepamatoti ierobežojoša un rada riska koncentrēšanos. 
Tā nekomerciālā veidā tiek apvienotas funkcijas un tādēļ AIFP būs grūtāk risināt sarunas par 
konkurētspējīgam pakalpojumu piegādes cenām, tā samazinot ieguldītāju ieņēmumus. Ja 
izraudzīšanos būs jāapstiprina kompetentajai iestādei, tiks ievēroti pienācīgi standarti. Tas 
direktīvā ļaus nodrošināt samērīguma principa ievērošanu, nodrošinot, ka pakalpojumus 
strukturē izmaksu ziņā visefektīvākajā veidā, un no tā īpašu labumu gūs mazākie AIF.

Grozījums Nr. 896
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Savienībā dibināta AIF depozitārijs ir 
dibināts AIF piederības dalībvalstī. 
Depozitārija iecelšana ir jāapstiprina 
AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm. 
Atkāpjoties no pirmajā apakšpunktā 
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teiktā, AIF piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes var paredzēt, ka par 
depozitāriju izraugās iestādes, kuras 
atbilst 3. punkta prasībām un ir dibinātas 
citā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 897
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Ja pilnvarotā AIFP pārvaldīts AIF 
atrodas Savienībā, depozitārija juridiskā 
adrese var būt jebkurā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Jebkādas prasības, kas paredz, ka depozitārijam jābūt reģistrētām tajā pašā dalībvalsti, kurā 
atrodas AIF ir pretrunā pūliņiem veidot vienotu finanšu pakalpojumu tirgu. Tā tiek radīts 
sistemātisks risks mazākajām dalībvalstīm, kurās salīdzinājumā ar AIF skaitu tikai ļoti 
ierobežots iestāžu skaits atbilst depozitārija prasībām, tādējādi varētu būt ļoti liels skaits AIF 
uz vienu depozitāriju.

Grozījums Nr. 898
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.e Ja AIF, kuru pārvalda pilnvarotais 
AIFP, juridiskā adrese ir trešā valstī, tā 
depozitārija juridiskā adrese ir Savienībā, 
ja vien nav izpildīti šādi nosacījumi:
a) AIFP piederības dalībvalsts un trešās 
valsts, kurā ir AIF juridiskā adrese, 
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kompetentās iestādes ir parakstījušas 
sadarbības un informācijas apmaiņas 
līgumus;
b) tās trešās valsts tiesību akti, kurā AIF 
atrodas, atbilst starptautisko organizāciju 
standartiem;
c) par trešo valsti, kurā AIF atrodas, 
ievērojot 3.d punktu, ir pieņemts lēmums, 
ar kuru ir konstatēts, ka nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas un terorisma 
finansēšanas novēršanas standarti ir 
līdzvērtīgi ES tiesību aktos noteiktajiem 
standartiem;
d) AIFP piederības dalībvalsts ar trešo 
valsti, kurā atrodas AIF, ir parakstījusi 
līgumu, kas pilnībā atbilst ESAO Nodokļu 
paraugkonvencijas 26. pantā noteiktajiem 
standartiem un nodrošina efektīvu 
informācijas apmaiņu par nodokļu 
jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Jābūt iespējai, ka trešās valsts AIF izmanto trešās valsts depozitāriju, ja tas atbilst 
noteiktajiem kritērijiem. Trešo valstu kārtībai jābūt saskaņā ar starptautisko iestāžu, 
piemēram, IOSCO prasībām, lai nodrošinātu pienācīgu standartu ievērošanu. c) apakšpunktā 
atsauce izdarīta uz grozījumu attiecībā uz ziņojuma projekta 17. panta 3.d punktu.

Grozījums Nr. 899
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.f Dalībvalstis atļauj AIFP noguldīt viņu 
turējumā esošos finanšu instrumentus šo 
AIFP pārvaldījumā esošo AIF vārdā 
trešās personas uzņēmuma kontā vai 
kontos, ja šiem uzņēmumiem ir visas 
nepieciešamās prasmes un rūpība un tie 
veic uzticamības pārbaudi, lai izraudzītos, 
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noteiktu un periodiski pārbaudītu šādas 
trešās personas un šo finanšu 
instrumentu glabāšanas kārtību.
Dalībvalstis jo īpaši pieprasa, lai AIFP 
ņem vērā šāda trešās puses uzņēmuma 
pieredzi un reputāciju tirgū, kā arī 
jebkādas juridiskās prasības vai tirgus 
praksi, kas ir saistīta ar šo finanšu 
instrumentu turēšanu un kas varētu 
negatīvi ietekmēt AIF tiesības.

Or. en

Pamatojums

Jānosaka prasība, ka AIFM jāuzņemas primārā atbildība un jāievēro tās pašas prasības kā 
MIFID sabiedrībām un jāievieš tās pārskatītajos tekstos, mainot atsauces uz klientiem un 
ieguldījumu sabiedrībām pret atsaucēm un AIF un AIFP.

Grozījums Nr. 900
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3.g punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.g Dalībvalstis nodrošina, ka, ja atbilstoši 
tās valsts jurisdikcijai, kurā ieguldījumu 
sabiedrība ierosina trešās personas 
uzņēmumā noguldīt klienta finanšu 
instrumentus, uz finanšu instrumentu  
glabāšanu citas personas kontā attiecas  
specifiski noteikumi un uzraudzība, 
ieguldījumu sabiedrība nenogulda 
attiecīgos finanšu instrumentus šādai 
jurisdikcijai pakļautos trešo personu 
uzņēmumos, uz kuriem neattiecas šādi 
noteikumi un uzraudzība. 

Or. en

Pamatojums

Jānosaka prasība, ka AIFM jāuzņemas primārā atbildība un jāievēro tās pašas prasības kā 
MIFID sabiedrībām un jāievieš tās pārskatītajos tekstos, mainot atsauces uz klientiem un 



PE439.132v01-00 120/165 AM\805037LV.doc

LV

ieguldījumu sabiedrībām pret atsaucēm un AIF un AIFP.

Grozījums Nr. 901
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3.h punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.h Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP 
nenogulda AIF vārdā trešās puses 
uzņēmumā turētus finanšu instrumentus 
trešā valstī, kurā nav pieņemts regulējums 
finanšu instrumentu turēšanai un 
glabāšanai citas personas vārdā, ja vien 
nav spēkā viens no šiem nosacījumiem:
a) finanšu instrumentu veids vai ar šiem 
instrumentiem saistīto ieguldījumu 
pakalpojumu veids paredz, ka 
instrumentus nogulda trešās personas 
uzņēmumā konkrētā trešā valstī;
b) finanšu instrumentus tur profesionāla 
klienta vārdā un šis klients rakstiski lūdz 
sabiedrību šos instrumentus noguldīt  
trešās personas uzņēmumā konkrētā trešā 
valstī.

Or. en

Pamatojums

Jānosaka prasība, ka AIFM jāuzņemas primārā atbildība un jāievēro tās pašas prasības kā 
MIFID sabiedrībām un jāievieš tās pārskatītajos tekstos, mainot atsauces uz klientiem un 
ieguldījumu sabiedrībām pret atsaucēm un AIF un AIFP.
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Grozījums Nr. 902
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3.i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.i Komisija pieņem deleģētus tiesību 
aktus saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c 
punktu, precizējot noteikumus, kas 
jāievēro iestādēm, kuras ir tiesīgas pildīt 
depozitārija pienākumus. 
Šos pasākumus, kas paredzēti šīs 
Direktīvas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantā minēto 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 903
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis jautājums apskatīts vispārējos noteikumos par deleģēšanu.
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Grozījums Nr. 904
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Finanšu darījumu pārredzamības nolūkā ir svarīgi, ka depozitāriji paši var veikt savus 
uzdevumus, jo tad var noteikt noguldījumu izcelsmi. Bez tā 20. panta 1. punkta d) apakšpunkts 
kļūst lieks.

Grozījums Nr. 905
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Finanšu darījumu pārredzamības nolūkā ir svarīgi, ka depozitāriji paši var veikt savus 
uzdevumus, jo tad var noteikt noguldījumu izcelsmi. Bez tā 20. panta 1. punkta d) apakšpunkts 
kļūst lieks.
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Grozījums Nr. 906
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

4. Depozitāriji nevar deleģēt savu 
uzdevumu izpildi citiem depozitārijiem.

Or. en

Pamatojums

Depozitārija uzdevumu deleģēšana kaitē investoru aizsardzībai un AIFP un uzraugošo iestāžu 
spējām pildīt savus uzdevumus.

Grozījums Nr. 907
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu
izpildi citiem depozitārijiem.

4. Depozitāriji var deleģēt uzdevumu
izpildi citām personām, kas nav AIF vai
AIFP, vai ar tiem saistītas organizācijas, 
ja depozitārijam piemīt nepieciešamā 
rūpība un prasmes un tiek veikta 
uzticamības pārbauda, lai izraudzītos, 
noteiktu un periodiski pārbaudītu šādas 
personas un deleģēto uzdevumu izpildei 
piemēroto kārtību;

Or. en
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Grozījums Nr. 908
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

4. Depozitārijs var trešām pusēm deleģēt 
1. punktā minētās funkcijas. Trešā puse 
savukārt var šīs funkcijas deleģēt tālāk.
Ja depozitārijs izmanto trešās personas 
pakalpojumus, lai pildītu 1. punkta b) 
apakšpunktā minētās funkcijas, tam 
jānodrošina, ka, ņemot vērā attiecīgā AIF 
veidu un profilu,  tiek ievērotas šādas 
prasības:
a) trešā persona attiecīgajā jurisdikcijā 
tiek piemērotā līmenī uzraudzīta;
b) trešajai personai ir struktūras un 
pieredze, kas ir atbilstoša un samērojama 
ar tiesību rīkoties ar AIF piederošajiem 
finanšu instrumentiem veidu un apjomu;
c) trešo personu regulāri pārbauda, lai 
nodrošinātu, ka finanšu instrumenti un 
citi vērtspapīri ir tās īpašumā;
d) trešā persona  nodala finanšu 
instrumentus un citus vērtspapīrus no 
pašu līdzekļiem; un
e) trešā persona nevar izmantot finanšu 
instrumentus, pirms nav saņemta 
iepriekšēja atļauja no AIFP un 
depozitārija un šāda atļauja nav atcelta. 
Tālākas deleģēšanas gadījumā 
depozitārijam obligāti jāsniedz iepriekšēja 
piekrišana.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla aizliegt deleģēt kādu no 1. punktā minētajiem uzdevumiem.
Šis grozījums precīzāk atspoguļo noteikumus, saskaņā ar kuriem depozitārijam būtu 
jāizmanto apakšpārvaldnieki kā piegādātāji starpnieku ķēdē. Šeit ir izmantots teksts no 
Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikuma V3.
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Turklāt visiem vienāds risinājums var piemērotas, tādēļ jāizdara atsauce uz AIF būtību un 
profilu.

Grozījums Nr. 909
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

4. Šī panta 1. punktā minēto uzdevumu
izpildei depozitārijs var iecelt trešās puses.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla aizliegt iecelt trešās puses, kuras ir atbilstoši kvalificētas, lai veiktu kādu no 
1. punktā minētajiem uzdevumiem.

Grozījums Nr. 910
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem, un tas 
jāapstiprina dalībvalsts kompetentajai 
iestādei.

Izvēloties apakšdepozitāriju un nodrošinot 
tā darbības nepārtrauktu uzraudzību, 
depozitārijam jāievēro paraugprakses un 
padziļinātas uzticamības pārbaudes 
standarti 
Komisija var pieņemt deleģētos aktus 
atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam, 
precizējot kritērijus, kuri kompetentajai 
iestādei jāizmanto, lai izvērtētu, vai 
depozitāriji ievēro 2. punktā minētās 
uzticamības pārbaudes prasības.
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Or. en

Pamatojums

Depozitārijam, izvēloties apakšdepozitāriju un nodrošinot tā darbības nepārtrauktu 
uzraudzību, jāievēro paraugprakse un vispusīgi uzticamības pārbaudes standarti.

Grozījums Nr. 911
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

4. Depozitāriji var deleģēt citiem 
depozitārijiem dažu nebūtisku uzdevumu 
izpildi.

Komisija pieņem deleģētos aktus atbilstoši 
49.a, 49.b un 49.c pantam, precizējot 
būtiskus depozitārija uzdevumus.
Šos pasākumus, kas paredzēti šīs 
Direktīvas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantā minēto 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Jādod iespēja tālāk nodot savus pienākumus, ja tiek ievērotas pienācīgas uzticamības 
pārbaudes prasības.

Grozījums Nr. 912
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
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izpildi citiem depozitārijiem. izpildi citiem depozitārijiem, izņemot šo 
apakšdepozitāriju uzraudzību un kontroli. 
Depozitāriji var deleģēt savus uzdevumus 
apakšdepozitārijiem, kuru juridiskā 
adrese neatrodas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 913
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem. Ja uzdevums 
ir glabāt finanšu instrumentus saskaņā ar 
17. panta 1. punkta b) apakšpunktu, to 
var deleģēt arī trešās valsts depozitārijam, 
kas atbilst prasībām, kuras noteiktas 
38. panta 1. punkta 2. apakšpunkta a) līdz 
c) daļā. 

Or. en

Pamatojums

Skaidri jāparedz, ka depozitārijs var deleģēt savus pienākumus, jo īpaši glabāšanas 
pienākumu, citam depozitārijam trešā valstī, jo vērtspapīrus var uzglabāt tikai valstī, kurā 
atrodas to emitents. To būtu svarīgi precizēt šajā vietā direktīvā, kur deleģēšanas jautājumu 
skar pirmo reizi.

Grozījums Nr. 914
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem. Ja uzdevums 
ir glabāt finanšu instrumentus saskaņā ar 
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17. panta 1. punkta b) apakšpunktu, to 
var deleģēt arī trešās valsts depozitārijam, 
kas atbilst prasībām, kuras noteiktas 
38. panta 1. punkta 2. apakšpunkta a) līdz 
c) daļā. 

Or. en

Pamatojums

Skaidri jāparedz, ka depozitārijs var deleģēt savus pienākumus, jo īpaši glabāšanas 
pienākumu, citam depozitārijam trešā valstī, jo vērtspapīrus var uzglabāt tikai valstī, kurā 
atrodas to emitents. To būtu svarīgi precizēt šajā vietā direktīvā, kur deleģēšanas jautājumu 
skar pirmo reizi.

Grozījums Nr. 915
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi, izņemot tādas funkcijas kā 
apakšdepozitāriju un apakšpārvaldītāju 
izraudzīšanos, uzraudzību un kontroli. 
Depozitārijs nevar deleģēt savas funkcijas 
tādā apmērā, ka tas kļūst par pastkastītes 
uzņēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 916
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi, izņemot tādas funkcijas kā 
apakšdepozitāriju un apakšpārvaldītāju 
uzraudzību un kontroli. Depozitārijs 
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nevar deleģēt savas funkcijas tādā 
apmērā, ka tas kļūst par pastkastītes 
uzņēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 917
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi, izņemot tādas funkcijas kā 
apakšdepozitāriju un apakšpārvaldītāju
uzraudzību un kontroli. Depozitārijs 
nevar deleģēt savas funkcijas tādā 
apmērā, ka tas kļūst par pastkastītes 
uzņēmumu.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla aizliegt izraudzīties atbilstoši kvalificētas trešās personas jebkādu depozitārija 
uzdevumu veikšanai.

Grozījums Nr. 918
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi, izņemot tādas funkcijas kā 
apakšdepozitāriju un apakšpārvaldītāju 
uzraudzību un kontroli. Depozitārijs 
nevar deleģēt savas funkcijas tādā 
apmērā, ka tas kļūst par pastkastītes 
uzņēmumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

4. Depozitāriji var deleģēt savas funkcijas
citiem depozitārijiem saskaņā ar 
18. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 920
Marta Andreasen

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem, kas pilnvaroti 
darboties Savienībā vai citur.

Or. en

Pamatojums

Apakšdepozitārijiem nav noteikti jādarbojas AIF jurisdikcijā, un nebūtu pareizi izslēgt šādu 
iespēju, ja pastāv labi un prasībām atbilstoši iemesli, lai tā rīkotos.
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Grozījums Nr. 921
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja AIFP piederības dalībvalsts nav 
AIF piederības dalībvalsts, depozitārijs 
slēdz rakstisku vienošanos ar AIFP, kas 
regulē tādas informācijas plūsmu, kas ir 
nepieciešama, lai tas varētu veikt šajā 
pantā un citos likumos, noteikumos, 
normatīvos vai administratīvos aktos, kas 
AIF piederības dalībvalstī ir saistoši 
depozitārijiem, noteiktās funkcijas.

Or. en

Pamatojums

Informācijas plūsma starp AIFP un depozitāriju jānodrošina īpaši tad, ja pārvaldnieks un 
depozitārijs neatrodas viena valstī. Būtu jāizvēlas  pieeja, kas ir līdzīga UCITS Direktīvā 
izmantotajai (saskaņā ar 23. panta 5. punktu un 33. panta 5. punktu)

Grozījums Nr. 922
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Ja depozitārijs izmanto 
apakšpārvaldnieka pakalpojumus, lai 
pildītu 1. punkta b) apakšpunktā minēto 
uzdevumu, tam jānodrošina, ka tiek 
ievērotas šādas prasības:
a) apakšpārvaldnieks attiecīgajā 
jurisdikcijā tiek atbilstošā līmenī 
uzraudzīts;
b) apakšpārvaldniekam ir struktūras un 
pieredze, kas ir atbilstoša un samērojama 
ar tiesību rīkoties ar AIF piederošajiem 
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finanšu instrumentiem veidu un apjomu;
c) apakšpārvaldnieku regulāri pārbauda, 
lai nodrošinātu, ka finanšu instrumenti 
un citi vērtspapīri ir tā īpašumā;
d) apakšpārvaldnieks nodala finanšu 
instrumentus un citus vērtspapīrus no 
pašu līdzekļiem; kā arī
(e) apakšpārvaldnieks nevar izmantot 
finanšu instrumentus, pirms nav saņemta 
iepriekšēja atļauja  no AIFP un šāda 
atļauja nav atcelta.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums precīzāk atspoguļo noteikumus, saskaņā ar kuriem depozitārijam būtu 
jāizmanto apakšpārvaldnieki kā piegādātāji starpnieku ķēdē.

Otrajā līmenī precīzi jānosaka šo prasību pamatojums, jo īpaši uzticamības pārbaudes 
atbilstošais apjoms, kas jāveic depozitārijam.

Grozījums Nr. 923
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Depozitāriji piemēro nepieciešamo 
rūpību un prasmes un veic uzticamības 
pārbaudi, lai izraudzītos, noteiktu un 
periodiski pārbaudītu jebkuru trešo 
personu, kurai tie ir deleģējuši daļu no 
saviem uzdevumiem. 

Or. en
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Grozījums Nr. 924
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.d Depozitāriji piemēro visas 
nepieciešamās prasmes un rūpību un veic 
uzticamības pārbaudi, lai izraudzītos, 
noteiktu un periodiski pārbaudītu jebkuru 
trešo personu, kas minēta 4. un 
4.b punktā. 

Or. en

Grozījums Nr. 925
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.e Depozitāriji piemēro visas 
nepieciešamās prasmes, rūpību un veic 
uzticamības pārbaudi, lai izraudzītos, 
noteiktu un periodiski pārbaudītu jebkuru 
trešo personu, kas minēta 4. punktā. 

Or. en

Pamatojums

Otrajā līmenī precīzi jānosaka šo prasību pamatojums, jo īpaši uzticamības pārbaudes 
atbilstošais apjoms, kas jāveic depozitārijam.
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Grozījums Nr. 926
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Depozitārijs ir atbildīgs AIFP un AIF 
ieguldītāju priekšā par jebkādiem 
zaudējumiem, ko izraisījusi depozitārija 
nespēja izpildīt savas saistības saskaņā ar 
šo direktīvu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Daļa ir lieka uzdevumu definīcas dēļ. Šo jautājumu jārisina ar horizontāla likumdošanas 
priekšlikuma palīdzību.

Grozījums Nr. 927
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Depozitārijs ir atbildīgs AIFP un AIF 
ieguldītāju priekšā par jebkādiem 
zaudējumiem, ko izraisījusi depozitārija 
nespēja izpildīt savas saistības saskaņā ar 
šo direktīvu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 928
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Depozitārijs ir atbildīgs AIFP un AIF 
ieguldītāju priekšā par jebkādiem 
zaudējumiem, ko izraisījusi depozitārija 
nespēja izpildīt savas saistības saskaņā ar 
šo direktīvu.

5. Saskaņā ar AIFP piederības dalībvalsts 
tiesību aktiem depozitārijs ir atbildīgs 
AIFP un AIF ieguldītāju priekšā par 
jebkādiem zaudējumiem, ko izraisījusi 
depozitārija nespēja izpildīt savas saistības 
saskaņā ar šo direktīvu vai to neatbilstoša 
izpilde.

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka noteikumi par saistībām, kuru pamatā ir vainas attiecināšana uz depozitāriju. 
Turklāt saistību režīma formulējumam jābūt līdzīgam PVKIU direktīvas 24. un 34. pantam.

Grozījums Nr. 929
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Depozitārijs ir atbildīgs AIFP un AIF 
ieguldītāju priekšā par jebkādiem 
zaudējumiem, ko izraisījusi depozitārija 
nespēja izpildīt savas saistības saskaņā ar 
šo direktīvu.

5. Depozitārijs ir atbildīgs AIF priekšā par 
jebkādiem zaudējumiem, ko izraisījusi 
depozitārija neattaisnojama nespēja 
izpildīt savas saistības saskaņā ar šo 
direktīvu vai to neatbilstoša izpilde.

Or. en
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Grozījums Nr. 930
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Depozitārijs ir atbildīgs AIFP un AIF 
ieguldītāju priekšā par jebkādiem 
zaudējumiem, ko izraisījusi depozitārija 
nespēja izpildīt savas saistības saskaņā ar 
šo direktīvu.

5. Depozitārijs ir kolektīvi atbildīgs AIF 
vai AIF ieguldītāju priekšā par jebkādiem 
zaudējumiem, ko izraisījusi depozitārija 
neattaisnojama nespēja izpildīt savas 
saistības saskaņā ar 1., 2., 4. un 4.a punktu 
vai to neatbilstoša izpilde.

Or. en

Pamatojums

Lai apstiprinātu UCITS standartu, ir svarīgi precizēt, ka depozitārija pienākumi ir attiecībā 
uz visiem AIF ieguldītājiem kolektīvi un ne tikai „AIFP un AIF ieguldītāju priekšā”, jo šāds 
formulējums varētu radīt konfliktējošas nostājas un rada risku, ka tiks iesniegtas 
konkurējošas prasības par zaudējumu atmaksu.  Turklāt, tiesa, kurā var vērsties ar prasības 
pieteikumu par zaudējumu atgūšanu, ir noteikta saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 931
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Depozitārijs ir atbildīgs AIFP un AIF 
ieguldītāju priekšā par jebkādiem 
zaudējumiem, ko izraisījusi depozitārija 
nespēja izpildīt savas saistības saskaņā ar 
šo direktīvu.

5. Depozitārijs ir kolektīvi atbildīgs AIF 
vai AIF ieguldītāju priekšā par jebkādiem 
zaudējumiem, ko izraisījusi depozitārija 
neattaisnojama nespēja izpildīt savas 
saistības saskaņā ar 1., 2., 4. un 4.a punktu 
vai to neatbilstoša izpilde.

Or. en

Pamatojums

Lai apstiprinātu UCITS standartu, ir svarīgi precizēt, ka depozitārija pienākumi ir attiecībā 
uz visiem AIF ieguldītājiem kolektīvi un ne tikai „AIFP un AIF ieguldītāju priekšā”, jo šāds 
formulējums varētu radīt konfliktējošas nostājas.
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Grozījums Nr. 932
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Depozitārijs ir atbildīgs AIFP un AIF 
ieguldītāju priekšā par jebkādiem 
zaudējumiem, ko izraisījusi depozitārija 
nespēja izpildīt savas saistības saskaņā ar 
šo direktīvu.

5. Depozitārijs ir atbildīgs AIFP un AIF 
ieguldītāju priekšā par jebkādiem 
zaudējumiem, ko izraisījusi depozitārija 
neattaisnojama nespēja izpildīt savas 
saistības saskaņā ar šo direktīvu vai 
neatbilstoša to izpilde.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka depozitārijs ir atbildīgs par zaudējumiem, ja tie rodas tādēļ, ka tas ir pieļāvis 
neattaisnojamas atkāpes no pienākumiem pret AIFP un ieguldītāju. Tomēr no Komisijas 
teksta var saprast, ka depozitārijam tiek noteiktas prasības, kas pārsniedz minētās, kas radītu 
nevajadzīgas un ļoti ierobežojoši apgrūtinošas prasības depozitārijam, tā samazinot to 
depozitāriju skaitu, kuri ir gatavi strādāt ES, un palielinot riska koncentrēšanos un sistēmisko 
risku  parējos depozitārijos.

Grozījums Nr. 933
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Depozitārijs ir atbildīgs AIFP un AIF 
ieguldītāju priekšā par jebkādiem 
zaudējumiem, ko izraisījusi depozitārija 
nespēja izpildīt savas saistības saskaņā ar 
šo direktīvu.

5. Depozitārijs ir atbildīgs AIFP un AIF 
ieguldītāju priekšā par jebkādiem 
zaudējumiem, ko izraisījusi depozitārija 
neattaisnojama nespēja izpildīt savas 
saistības saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Depozitārijam jābūt atbildīgam par visa veida neattaisnojamiem zaudējumiem. Ja pastāv 
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līgumiska vienošanās starp depozitāriju, apakšdepozitāriju, AIF ieguldītājiem un AIFP, tad 
šādas saistības var nodot trešai personai, ja to paredz līguma noteikumi un ir saņemta 
piederības dalībvalsts atļauja. 

Grozījums Nr. 934
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms ieguldījuma veikšanas attiecīgā 
AIF investoriem un kompetentajām 
iestādēm ir jādara zināmi jebkādi 
grozījumi šīs direktīvas atbildības režīmā, 
kas izriet no līgumiskas vienošanās starp 
AIFP un depozitāriju.

Or. en

Grozījums Nr. 935
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja radies tādu finanšu 
instrumentu zaudējums, ko depozitārijs 
droši glabā, tas nav atbildīgs tikai tad, ja 
var pierādīt, ka tas nevarēja izvairīties no 
notikušā zaudējuma.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Daļa ir lieka uzdevumu definīcas dēļ. Šo jautājumu jārisina ar horizontāla likumdošanas 
priekšlikuma palīdzību.
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Grozījums Nr. 936
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja radies tādu finanšu 
instrumentu zaudējums, ko depozitārijs 
droši glabā, tas nav atbildīgs tikai tad, ja 
var pierādīt, ka tas nevarēja izvairīties no 
notikušā zaudējuma.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai apstiprinātu UCITS standartu, ir svarīgi precizēt, ka depozitārija pienākumi ir attiecībā 
uz visiem AIF ieguldītājiem kolektīvi un ne tikai „AIFP un AIF ieguldītāju priekšā”, jo šāds 
formulējums varētu radīt konfliktējošas nostājas un rada risku, ka tiks iesniegtas 
konkurējošas prasības par zaudējumu atmaksu. Turklāt, tiesa, kurā var vērsties ar prasības 
pieteikumu par zaudējumu atgūšanu, ir noteikta saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 937
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja radies tādu finanšu 
instrumentu zaudējums, ko depozitārijs 
droši glabā, tas nav atbildīgs tikai tad, ja 
var pierādīt, ka tas nevarēja izvairīties no 
notikušā zaudējuma.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai apstiprinātu UCITS standartu, ir svarīgi precizēt, ka depozitārija pienākumi ir attiecībā 
uz visiem AIF ieguldītājiem kolektīvi un ne tikai „AIFP un AIF ieguldītāju priekšā”, jo šāds 
formulējums varētu radīt konfliktējošas nostājas.
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Grozījums Nr. 938
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja radies tādu finanšu 
instrumentu zaudējums, ko depozitārijs 
droši glabā, tas nav atbildīgs tikai tad, ja 
var pierādīt, ka tas nevarēja izvairīties no 
notikušā zaudējuma.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav pareizi depozitārijam nodot pierādīšanas pienākumu. Tāpat kā PVKIU direktīvā —
pierādīšanas pienākumu sadalījums ir valsts civiltiesību jautājums. Tikai gadījumos, kad 
līdzekļus tur apakšpārvaldieks, rodas nepieciešamība ES līmenī saskaņot noteikumus, 
pamatojoties uz noteiktajiem saistību standartiem. 

Grozījums Nr. 939
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja radies tādu finanšu 
instrumentu zaudējums, ko depozitārijs 
droši glabā, tas nav atbildīgs tikai tad, ja 
var pierādīt, ka tas nevarēja izvairīties no 
notikušā zaudējuma.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 940
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja radies tādu finanšu 
instrumentu zaudējums, ko depozitārijs 
droši glabā, tas nav atbildīgs tikai tad, ja 
var pierādīt, ka tas nevarēja izvairīties no 
notikušā zaudējuma.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 941
Marta Andreasen

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja radies tādu finanšu 
instrumentu zaudējums, ko depozitārijs 
droši glabā, tas nav atbildīgs tikai tad, ja 
var pierādīt, ka tas nevarēja izvairīties no 
notikušā zaudējuma.

Gadījumā, ja radies tādu finanšu 
instrumentu zaudējums, ko depozitārijs 
droši glabā, no tā var prasīt atbildību tikai 
tad, ja var pierādīt, ka tas turētajiem 
līdzekļiem nav veicis uzticības pārbaudi 
un piemērojis pienācīgu rūpību vai 
ievērojis prasību, ka līdzekļu apjoms 
pārsniedz turēto aktīvu apjomu.

Or. en

Pamatojums

Parasti labi izstrādāts depozitārija darbības rūpības standarts ir pienācīga rūpība. Ja 
depozitārijam nodot pierādīšanas pienākumu, tad tiek mainīta pašreiz pieņemtā prakse un 
ievērojami palielinātas apdrošināšanas izmaksas, tā kaitējot ieguldītājam.



PE439.132v01-00 142/165 AM\805037LV.doc

LV

Grozījums Nr. 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja radies tādu finanšu 
instrumentu zaudējums, ko depozitārijs 
droši glabā, tas nav atbildīgs tikai tad, ja 
var pierādīt, ka tas nevarēja izvairīties no 
notikušā zaudējuma.

Gadījumā, ja radies tādu finanšu 
instrumentu zaudējums, ko depozitārijs 
droši glabā, tas nav atbildīgs tikai tad, ja 
var pierādīt, ka zaudējumi radušies tādu 
ārēju apstākļu dēļ, kurus nevarēja 
paredzēt, un ka tas nevarēja izvairīties no 
notikušā zaudējuma.

Or. en

Pamatojums

Depozitārijiem jāievēro stingri atbildības noteikumi, kas tiem ļauj atbrīvoties no atbildības 
tikai nepārvaramas varas gadījumā.

Grozījums Nr. 943
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek zaudēti finanšu instrumenti, kurus 
glabā saskaņā ar 1. punkta b) 
apakšpunkta i) daļu vai arī dēļ 
depozitārija neattaisnojamas nespējas 
saglabāt tiesības uz finanšu 
instrumentiem saskaņā ar 1. punkta b) 
apakšpunkta ii) daļu, depozitārijs bez
liekas kavēšanās atdot AIF atpakaļ 
līdzekļus vai attiecīgo summu. 
Ja tiek deleģēts trešai personai saskaņā ar 
4. punktu, depozitārijs var atbrīvoties no 
atbildības, ja tas var pierādīt, ka ir pildījis 
saistības saskaņā ar 4. un 4.a. punktu. 
Tomēr, ja depozitārijs šādi tiek atbrīvots 
no atbildības, ja vien AIF nevar pati tā 
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darīt saskaņā ar piemērojamajiem tiesību 
aktiem un tirgus praksi, depozitārijs veic 
šādas darbības pret trešām personām, kā 
to, iespējams, varētu sagaidīt, ņemot vērā 
apstākļus, lai AIF vārdā atgūtu zaudētos 
finanšu instrumentus (izmaksas ir 
saprātīgas un depozitārijam radītos 
zaudējumus atmaksā AIF).

Or. en

Pamatojums

This point recognizes an obligation to return assets (financial instruments or entitlements 
therein) held by the Depositary. Reference to discharging responsibility by contract deleted 
due to privity concerns (no privity of contract to those who might assert claims – this is 
inconsistent with civil liability regimes of member states). The addition of a provision 
requiring recovery efforts to be undertaken by the depositary applies solely in the case where 
the depositary has properly fulfilled its responsibilities and is discharged from liability. To 
make the depositary liable regardless of fault would relegate it insurer status. In addition, 
where the depositary takes such measures on behalf of the AIF, it should be able to recover its 
costs.

Grozījums Nr. 944
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek zaudēti finanšu instrumenti, kurus 
glabā saskaņā ar 1. punkta b) 
apakšpunkta i) daļu  vai arī dēļ 
depozitārija neattaisnojamas nespējas 
saglabāt tiesības uz finanšu 
instrumentiem saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunkta (ii) daļu, depozitārijs atdot 
AIF atpakaļ līdzekļus vai attiecīgo 
summu.
Šo pienākumu neietekmē 
apakšpārvaldnieka iecelšana saskaņā ar 
4. punktu.
Tomēr depozitārijs var atbrīvoties no 
atbildības, ja tas ir ievērojis saistības 
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saskaņā ar 4. un 4.a punktu.

Or. en

Pamatojums

Atzīst pienākumu atdot depozitārija turējumā esošo īpašumu (finanšu instrumentus).

Grozījums Nr. 945
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja depozitārijs zaudē glabātos finanšu 
instrumentus, tā primārais pienākums ir, 
neskarot valsts tiesību aktus, bez liekas 
kavēšanās atdot aktīvus AIF. Šo prasību 
piemēro, neskarot tiesvedību. 

Or. en

Grozījums Nr. 946
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek zaudēti finanšu instrumenti, kurus 
depozitārijs glabā saskaņā ar 1.b punktu, 
depozitārijs bez liekas kavēšanās atdot 
AIF atpakaļ līdzekļus. Depozitārijs var 
atbrīvoties no atbildības, ja tas var 
pierādīt, ka ir pildījis savu uzticamības 
pārbaudes pienākumu saskaņā ar 
4. punktu.

Or. en
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Pamatojums

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay” is more appropriate than “without delay” constraint.

We also consider that the depositary should be able to limit its liability for securities held in 
custody when it can prove that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to 
perform its duties according to this Directive..

Grozījums Nr. 947
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek zaudēti finanšu instrumenti, kurus 
depozitārijs glabā saskaņā ar 1.b punktu, 
depozitārijs bez liekas kavēšanās atdot 
AIF atpakaļ līdzekļus. Depozitārijs var 
atbrīvoties no atbildības, ja tas var 
pierādīt, ka ir pildījis savu uzticamības
pārbaudes pienākumu saskaņā ar 
4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Atdošanas pienākums attiecas tikai uz glabātajiem vērtspapīriem. Prasība nekavējoties atdot 
līdzekļus daļēji jāmīkstina, lai tā atbilstu reālai tirgus darībai. Depozitārijam jādod arī 
iespēja ierobežot savas saistības attiecībā uz glabāšanā tiem saņemtajiem vērtspapīriem, par 
kuriem var pierādīt, ka līdzekļi nav zaudēti tādēļ, ka uzņēmums neattaisnojamu iemeslu dēļ 
nav pildījis savus pienākumus. 
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Grozījums Nr. 948
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2.e daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek zaudēti finanšu instrumenti, kurus 
depozitārijs glabā saskaņā ar 1.b punktu, 
depozitārijs bez liekas kavēšanās atdot 
AIF atpakaļ līdzekļus. Depozitārijs var 
atbrīvoties no atbildības, ja tas var 
pierādīt, ka ir pildījis savu uzticamības 
pārbaudes pienākumu saskaņā ar 
4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 949
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2.f daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja depozitārijam saskaņā ar tās valsts 
tiesību aktiem, kurā AIFP veic 
ieguldījumu AIF vārdā, nav juridisku 
tiesību veikt glabāšanas pienākumus, tas 
savu atbildību AIFP un ieguldītāju 
priekšā var nodot atļauju saņēmušai 
trešai pusei, kas ir pilnvarota veikt 
glabāšanas pienākumus. Šāda nodošana 
veido starp depozitāriju un trešo pusi 
noslēgtā līguma priekšmetu. 
Par šādu vienošanos AIFP tiek informēts 
pirms tās īstenošanas. Līgumā starp AIFP 
un depozitāriju jāparedz šāds 
informācijas sniegšanas pienākums. 
Pirms ieguldījumu veikšanas AIF 
investoriem sniedz informāciju par šādu 
līgumu un atbildības dalījumu starp 
iesaistītajām pusēm.
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Or. en

Grozījums Nr. 950
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2.g daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja depozitārijam saskaņā ar tās valsts 
tiesību aktiem, kurā AIFP darbojas AIF 
vārdā, nav juridisku tiesību veikt 
glabāšanas pienākumus, tas savu 
atbildību AIFP un ieguldītāju priekšā var 
nodot atļauju saņēmušai trešai pusei, kas 
ir pilnvarota veikt glabāšanas uzdevumu. 
Šāda nodošana veido starp depozitāriju 
un trešo pusi noslēgtās rakstiskās 
vienošanās priekšmetu.
Vispārējā līgumā, kas noslēgts starp 
AIFM un depozitāriju, paredz AIFP 
tiesības saņemt informāciju par katru 
šādu vienošanos, taču nedod tam tiesības 
iebilst pret šādu vienošanos.

Or. en

Pamatojums

Lai ieguldītāji, AIFP un depozitāriji būtu drošībā, par jebkādām izmaiņām uzdevumos un 
saistībās jāslēdz rakstiska veinošanās. Turklāt AIFP jāņem vērā, ka dažus no glabāšanas 
uzdevumiem veiks kādas trešās personas. Tomēr, tā kā vienlaicīgi nodod arī saistības, tam, 
vai kādus no uzdevumiem nodod,  jābūt tikai depozitārija lēmumam.

Grozījums Nr. 951
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2.h daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja trešās valsts depozitārijs veido to 
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lēmumu priekšmetu, kuri pieņemti 
saskaņā ar 3.d punktu, 5. punkta 2.g 
apakšpunkta noteiktā rakstiskā 
vienošanās nav nepieciešama, kaut gan to 
var parakstīt.

Or. en

Pamatojums

Uzdevumu nodošana tiek pamatota ar civiltiesisku līgumu, tādēļ nav nepieciešama papildu 
rakstiska vienošanās, lai pieņemtu 3.d punktā minētos lēmumus. Atsauce izdarīta uz 
grozījumu attiecībā uz ziņojuma projekta 17. panta 3.d punktu.

Grozījums Nr. 952
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2.i daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja trešā valsts veido to lēmumu 
priekšmetu, kuri pieņemti saskaņā ar 
3.d punktu, 5. punkta 2.g apakšpunktā 
noteiktais līgums nav nepieciešams, kaut 
gan to var parakstīt.

Pamatojums

Atsauce izdarīta uz grozījumu attiecībā uz ziņojuma projekta 17. panta 3.d punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 953
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2.j daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgums starp depozitāriju un trešo 
personu ļauj nodot un atkārtoti izmantot 
līdzekļus saskaņā ar AIF noteikumiem, 
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AIFP tiek informēts par šādu klauzulu 
pirms tās īstenošanas. Līgumā starp AIFP 
un depozitāriju jāparedz šāds 
informācijas sniegšanas pienākums.  
Pirms ieguldījumu veikšanas AIF 
investoriem sniedz informāciju par šādu 
klauzulu un aktualizē informāciju par 
trešās personas identitāti. Jo īpaši 
investorus informē par jebkādu iespējamo 
saistību nodošanu trešai personai, tostarp 
finanšu instrumentu zaudējuma 
gadījumā. Šādā gadījumā kavēšanās 
saistībā ar atlīdzināšanu ir saskaņā ar 
starp depozitāriju un trešo personu 
noslēgta līguma nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 954
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2.k daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek zaudēti finanšu instrumenti, par 
kuriem tas ir atbildīgs saskaņā ar šo 
punktu, turklāt ir noslēgts līgums, kas 
paredz nodošanu AIFP izvēlētai trešai 
personai un to, ka trešā persona līdzekļus 
var izmantot atkārtoti, saņemot 
iepriekšēju AIFP atļauju, depozitārijs var 
atbrīvoties no atbildības saskaņā ar 
līguma nosacījumiem. Ieguldītāji tiek 
informēti par noslēgto līgumu.
Depozitārijs nav atbildīgs par centrālās 
vērtspapīru depozitārija rīcību vai tās 
trūkumu (vai arī šāda depozitārija 
maksātnespēju).

Or. en

Pamatojums

Ja glabāšanas uzdevumu nodod trešai personai, kuru neizvēlas depozitārijs, bet gan AIFP, 
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depozitārijs netiek uzskatīts par atbildīgu, ja šie līdzekļi tiek zaudēti. Dažos gadījumos šie 
līdzekļi ir pilnībā ārpus depozitārija kontroles, jo tam nav nekādu iespēju uzzināt, kur šie 
līdzekļi atrodas un kā tos var padarīt pieejamus. Par to jāinformē ieguldītāji.

Grozījums Nr. 955
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2.k daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek zaudēti finanšu instrumenti, par 
kuriem tas ir atbildīgs saskaņā ar 2.d 
apakšpunktu, turklāt ir noslēgts līgums, 
kas paredz nodošanu AIFP izvēlētai trešai 
personai un to, ka trešā persona līdzekļus 
var izmantot atkārtoti, saņemot 
iepriekšēju AIFP atļauju, depozitārijs var 
atbrīvoties no atbildības saskaņā ar 
līguma nosacījumiem. Ieguldītāji tiek 
informēti par noslēgto līgumu.
Depozitārijs nav atbildīgs par centrālās 
vērtspapīru depozitārija rīcību vai tās 
trūkumu (vai arī šāda depozitārija 
maksātnespēju).

Or. en

Pamatojums

Ja glabāšanas uzdevumu nodod trešai personai, kuru neizvēlas depozitārijs, bet gan AIFP, 
depozitārijs netiek uzskatīts par atbildīgu, ja šie līdzekļi tiek zaudēti. Ieguldītāji jāinformē par 
noslēgto līgumu.

Grozījums Nr. 956
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2.i daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek zaudēti finanšu instrumenti, par 
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kuriem ir noslēgts līgums, kas paredz 
nodošanu AIFP izvēlētai trešai personai 
un to, ka trešā persona līdzekļus var 
izmantot atkārtoti, saņemot iepriekšēju 
AIFP atļauju, depozitārijs var atbrīvoties 
no atbildības saskaņā ar līguma 
nosacījumiem. Ieguldītāji tiek informēti 
par noslēgto līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 957
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2.e daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c 
pantam pieņem deleģētos aktus, 
detalizētāk nosakot depozitāriju 
pienākumus un atbildību, kā arī 
noteikumus, atbilstoši kuriem AIF 
depozitārijs var trešai pusei deleģēt dažas 
no savām funkcijām. 
Šos pasākumus, kas paredzēti šīs 
Direktīvas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantā minēto 
procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 958
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildība AIF ieguldītāju priekšā var būt 
tieša vai netieša ar AIFP starpniecību 
atkarībā no depozitārija, AIFP un 
ieguldītāju savstarpējo attiecību juridiskā 
rakstura. Depozitārija atbildību neietekmē 
4. punktā minētā deleģēšana.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Daļa ir lieka uzdevumu definīcas dēļ. Šo jautājumu jārisina ar horizontāla likumdošanas 
priekšlikuma palīdzību.

Grozījums Nr. 959
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildība AIF ieguldītāju priekšā var būt 
tieša vai netieša ar AIFP starpniecību 
atkarībā no depozitārija, AIFP un 
ieguldītāju savstarpējo attiecību juridiskā 
rakstura. Depozitārija atbildību neietekmē 
4. punktā minētā deleģēšana.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 960
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildība AIF ieguldītāju priekšā var būt 
tieša vai netieša ar AIFP starpniecību 
atkarībā no depozitārija, AIFP un 
ieguldītāju savstarpējo attiecību juridiskā 
rakstura. Depozitārija atbildību neietekmē 
4. punktā minētā deleģēšana.

Atbildība AIF ieguldītāju priekšā var būt 
tieša vai netieša ar AIFP starpniecību 
atkarībā no depozitārija, AIFP un 
ieguldītāju savstarpējo attiecību juridiskā 
rakstura.

Depozitārija atbildību parasti neietekmē 
4. punktā minētā deleģēšana. Tomēr 
atbildību var nodot pilnvarotai trešai 
pusei, kurai ir uzticēts veikt depozitārija 
glabāšanas uzdevumus. Par šo atbildības 
nodošanu slēdz līgumu starp AIFP, 
depozitāriju, trešo pusi un ieguldītājiem. 
Par šo kārtību piederības dalībvalsts 
izsniedz pilnvaru.
Ja spēkā ir šāds glabāšanas līgums, ar 
kuru ir atļauts aktīvus nodot un izmantot 
atkārtoti, finanšu instrumentu zaudējuma 
gadījumā jāievēro šajā līgumā noteiktais 
atdošanas termiņš.

Or. en

Pamatojums

Depozitārijam jābūt atbildīgam par visa veida neattaisnojamiem zaudējumiem. Ja pastāv 
līgumiska vienošanās starp depozitāriju, apakšdepozitāriju, AIF ieguldītājiem un AIFP, tad 
šādas saistības var nodot trešai personai, ja to paredz līguma noteikumi un ir saņemta 
piederības dalībvalsts atļauja. 
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Grozījums Nr. 961
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildība AIF ieguldītāju priekšā var būt 
tieša vai netieša ar AIFP starpniecību 
atkarībā no depozitārija, AIFP un 
ieguldītāju savstarpējo attiecību juridiskā 
rakstura. Depozitārija atbildību neietekmē 
4. punktā minētā deleģēšana.

Saistībā ar 2.a apakšpunkta prasībām, 
depozitārija atbildību neietekmē 4. punktā 
minētā deleģēšana, izņemot līgumiskus 
ierobežojumus, par kuriem jāinformē AIF 
vai AIF ieguldītāji.

Or. en

Pamatojums

Lai apstiprinātu UCITS standartu, ir svarīgi precizēt, ka depozitārija pienākumi ir attiecībā 
uz visiem AIF ieguldītājiem kolektīvi un ne tikai „AIFP un AIF ieguldītāju priekšā”, jo šāds 
formulējums varētu radīt konfliktējošas nostājas un rada risku, ka tiks iesniegtas 
konkurējošas prasības par zaudējumu atmaksu.  Turklāt, tiesa, kurā var vērsties ar prasības 
pieteikumu par zaudējumu atgūšanu, ir noteikta saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 962
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildība AIF ieguldītāju priekšā var būt 
tieša vai netieša ar AIFP starpniecību 
atkarībā no depozitārija, AIFP un 
ieguldītāju savstarpējo attiecību juridiskā 
rakstura. Depozitārija atbildību neietekmē 
4. punktā minētā deleģēšana.

Saistībā ar 2.a apakšpunkta prasībām, 
depozitārija atbildību neietekmē 4. un 
4.a punktā minētā apakšpārvaldnieka 
iecelšana.

Or. en

Pamatojums

Lai apstiprinātu UCITS standartu, ir svarīgi precizēt, ka depozitārija pienākumi ir attiecībā 
uz visiem AIF ieguldītājiem kolektīvi un ne tikai „AIFP un AIF ieguldītāju priekšā”, jo šāds 
formulējums varētu radīt konfliktējošas nostājas.
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Pēdējo daļu ir jāsvītro, jo var tikt iesniegtas konkurējošas prasības par zaudējumu 
atlīdzināšanu.  Turklāt, tiesa, kurā var vērsties ar prasības pieteikumu par zaudējumu 
atgūšanu, ir noteikta saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildība AIF ieguldītāju priekšā var būt 
tieša vai netieša ar AIFP starpniecību 
atkarībā no depozitārija, AIFP un 
ieguldītāju savstarpējo attiecību juridiskā 
rakstura. Depozitārija atbildību neietekmē 
4. punktā minētā deleģēšana.

Atbildība AIF ieguldītāju priekšā var būt 
tieša vai netieša ar AIFP starpniecību. 
Depozitārija atbildību neietekmē 4. punktā 
minētā deleģēšana.

Or. en

Pamatojums

Ja depozitārija darbība ir neveiksmīga, ieguldītājiem jādod iespēja rīkoties viņiem 
visefektīgākajā veidā — tieši vai netieši. 

Grozījums Nr. 964
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildība AIF ieguldītāju priekšā var būt 
tieša vai netieša ar AIFP starpniecību 
atkarībā no depozitārija, AIFP un 
ieguldītāju savstarpējo attiecību juridiskā 
rakstura. Depozitārija atbildību neietekmē 
4. punktā minētā deleģēšana.

Atbildība AIF ieguldītāju priekšā var būt 
tieša vai netieša ar AIFP starpniecību 
atkarībā no depozitārija, AIFP un 
ieguldītāju savstarpējo attiecību juridiskā 
rakstura. Depozitārija atbildību neietekmē 
4. punktā minētā deleģēšana. Šādos 
gadījumos depozitārija atbildībā ir tikai 
pienācīga rūpība, izvēloties atbilstošu 
glabātāju.

Or. en
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Pamatojums

Ir jānosaka noteikumi par saistībām, kuru pamatā ir vainas attiecināšana uz depozitāriju. 
Turklāt saistību režīma formulējumam jābūt līdzīgam PVKIU direktīvas 24. un 34. pantam.

Grozījums Nr. 965
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 4.b un šajā punktā noteiktā 
atbildība netiek piemērota apstākļos, 
kurus depozitārijs nevar kontrolēt, tostarp 
saistībā ar nepārvaramu varu, apstākļiem 
tirgū, noteikumiem vai prasībām, ko 
nosaka tirgus infrastruktūras 
organizācijas vai līdzdalība tirgus 
infrastruktūras sistēmās.

Or. en

Pamatojums

Ar „tirgus infrastruktūras sistēmām” saprot struktūras, kuras uztur un kuras darbojas finanšu 
iestāžu uzdevumā, piemēram, informācijas apstrādes centri, norēķinu sistēmas un centrālie 
vērtspapīru depozitāriji.

Grozījums Nr. 966
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 4.b un šajā punktā noteiktā 
atbildība netiek piemērota apstākļos, 
kurus depozitārijs nevar kontrolēt, tostarp 
saistībā ar nepārvaramu varu, apstākļiem 
tirgū, noteikumiem vai prasībām, ko 
nosaka tirgus infrastruktūras 
organizācijas vai līdzdalība tirgus 
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infrastruktūras sistēmās.

Or. en

Pamatojums

Ar „tirgus infrastruktūras sistēmām” saprot struktūras, kuras uztur un kuras darbojas finanšu 
iestāžu uzdevumā, piemēram, informācijas apstrādes centri, norēķinu sistēmas un centrālie 
vērtspapīru depozitāriji.

Grozījums Nr. 967
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 3.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Depozitārija atbildību AIFP un 
ieguldītāju priekšā neietekmē tas, ka 
depozitārijs ir izvēlējies daļu savu 
uzdevumu deleģēt pilnvarotai trešai pusei, 
piemēram, apakšdepozitārijam vai 
apakšpārvaldītājam.

Or. en

Grozījums Nr. 968
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 3.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Depozitārija pienākumus pret AIFP un 
ieguldītājiem neietekmē tas, ka 
depozitārijs ir deleģējis daļu no saviem 
pienākumiem pilnvarotai trešai pusei, 
kuru tas ir izvēlējies.

Or. en
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Pamatojums

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay”is more appropriate than “without delay” constraint. We also consider that the 
depositary should be able to limit its liability for securities held in custody when it can prove 
that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to perform its duties according to 
this Directive.

Grozījums Nr. 969
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 3.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Depozitārija pienākumus pret AIFP un 
ieguldītājiem neietekmē tas, ka 
depozitārijs ir deleģējis daļu no saviem 
pienākumiem pilnvarotai trešai pusei, 
kuru tas ir izvēlējies.

Or. en

Pamatojums

Atmaksāšanas pienākums jānosaka tikai attiecībā uz tiem vērtspapīriem, kuri ir saņemti 
glabāšanā. Prasība līdzekļus atmaksāt ber kavēšanās ir jāvienkāršo, lai tā būtu atbilstošāka 
tirgus darbībai. Depozitārijam būtu jābūt spējīgam ierobežot savas saistības attiecībā uz 
glabātajiem vērtspapīriem, ja tas var pierādīt, ka līdzekļi ir zaudēti dēļ neattaisnojamas 
nespējas veikt savus pienākumus.

Grozījums Nr. 970
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 3.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Depozitārija pienākumus pret AIFP un 
ieguldītājiem neietekmē tas, ka tas ir 
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deleģējis daļu no saviem pienākumiem 
pilnvarotai trešai pusei, kuru tas ir 
izvēlējies. 

Or. en

Grozījums Nr. 971
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 3.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līdzekļus glabā apakšpārvaldnieks 
trešā valstī saskaņā ar 3. punktu, tas var 
ierobežot atbildību, to attiecinot tikai uz 
nevērīgu izvēli un nevērību, norādījumu 
sniegšanā.

Or. en

Pamatojums

Nav pareizi depozitārijam nodot pierādīšanas pienākumu. Tāpat kā PVKIU direktīvā —
pierādīšanas pienākumu sadalījums ir valsts civiltiesību jautājums. Tikai gadījumos, kad 
līdzekļus tur apakšpārvaldieks, rodas nepieciešamība ES līmenī saskaņot noteikumus, 
pamatojoties uz noteiktajiem saistību standartiem. 

Grozījums Nr. 972
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a

Pēc piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes lūguma depozitārijs nodrošina 
piekļuvi visai informācijai, kuru tas 
saņēmis, pildot savas funkcijas, un kura 
kompetentajām iestādēm varētu būt 
nepieciešama, lai pārraudzītu AIFP. Ja 
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AIFP un depozitārija piederības 
dalībvalsts ir atšķirīgas, depozitārija 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes nekavējoties sniedz AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm saņemto informāciju. 

Or. en

Pamatojums

Šeit ir izmantots teksts no Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikuma V3.

Grozījums Nr. 973
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Pēc piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes lūguma depozitārijs nodrošina 
piekļuvi visai informācijai, kuru tas 
saņēmis, pildot savas funkcijas, un kura 
kompetentajām iestādēm varētu būt 
nepieciešama, lai pārraudzītu AIFP. Ja 
AIFP un depozitārija piederības 
dalībvalsts ir atšķirīgas, depozitārija 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes nekavējoties sniedz AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm saņemto informāciju. 

Or. en

Pamatojums

T.
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Grozījums Nr. 974
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Iekšēji pārvaldītos AIF, kuriem ir 
juridiskās personas statuss un kuri 
nepiešķir saviem ieguldītājiem izpirkšanas 
vai pārpirkšanas tiesības, iegulda 
galvenokārt pārvedamos vērtspapīros, 
neizmanto aizņemto līdzekļu īpatsvara 
palielināšanu vai to izmanto tikai 
ierobežoti un pārdod savas akcijas 
regulētā tirgū Eiropas Savienībā, tās 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
atrodas šo AIF juridiskā adrese, var 
atbrīvot no šī panta prasību 
piemērošanas, ja visi AIF īpašumā esošie
līdzekļi ir pakļauti pienācīgām kontroles 
sistēmā un tos vismaz reizi gadā pārbauda 
neatkarīgs revidents.

Or. en

Pamatojums

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.
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Grozījums Nr. 975
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Iekšēji pārvaldītos AIF, kuriem ir 
juridiskās personas statuss un kuri 
nepiešķir saviem ieguldītājiem izpirkšanas 
vai pārpirkšanas tiesības, iegulda 
galvenokārt pārvedamos vērtspapīros, 
neizmanto aizņemto līdzekļu īpatsvara 
palielināšanu vai to izmanto tikai 
ierobežoti un pārdod savas akcijas 
regulētā tirgū Eiropas Savienībā, tās 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
atrodas šo AIF juridiskā adrese, var 
atbrīvot no šī panta prasību 
piemērošanas, ja visi AIF īpašumā esošie 
līdzekļi ir pakļauti pienācīgām kontroles 
sistēmām un tos vismaz reizi gadā 
pārbauda neatkarīgs revidents.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikums, kas šķiet piemērots riska ieguldījumu fondiem un citiem līdzīgiem 
netirgojamiem fondiem, kuriem nav juridiskās personas statusa, tomēr šķiet nevajadzīgs un 
apgrūtinošs parastajām ieguldījumu sabiedrībām vai portfeļuzņēmumiem, kuriem kā 
neatkarīgiem uzņēmumiem ir juridiskās personas statuss, tiek iekšēji pārvaldīti un tirgoti 
regulētā tirgū un tādējādi tie jau ir pakļauti stingriem revīzijas, grāmatvedības un riska 
kontroles standartiem.  

Grozījums Nr. 976
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Šo pantu piemēro slēgtiem fondiem 
bez izpirkšanas tiesībām.
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Or. en

Pamatojums

Tiešas saistības investoriem glabāt līdzekļus, kas noteikti depozitārijiem, nevajadzīgi 
palielinātu izmaksas.

Grozījums Nr. 977
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.d Šo pantu nepiemēro rūpnieciskām 
kontrolakciju sabiedrībām, kuru akcijas 
tirgo ES regulētā tirgū, ja šīm 
sabiedrībām ir daļas to meitasuzņēmumos 
vai asociētos uzņēmumos nolūkā īstenot 
rūpnieciskas uzņēmējdarbības stratēģiju 
un ja to izveides galvenais mērķis nav 
radīt ienākumus to ieguldītājiem, plānotā 
grafikā īstenojot divestīciju.

Or. en

Pamatojums

Biržā kotēto rūpniecisko kontrolakciju sabiedrību vērtspapīru reģistru administrēšanu jau ir 
uzņēmušās īpašas reģistratūras. Šī funkcija ir nodalīta no līdzekļu glabāšanas. Tiešas 
saistības investoriem glabāt līdzekļus, kas noteikti depozitārijiem, nevajadzīgi palielinātu 
izmaksas.

Grozījums Nr. 978
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.e Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, precīzi 
norādot:
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a) līdzekļus un metodes depozītu 
noguldīšanai apstiprinātajās bankās;
b) turēšanas un glabāšanas jēdzienus, 
tostarp līdzekļus un metodes finanšu 
instrumentu nošķiršanai dažādos kontos 
un gadījumos, kad tiek zaudēti finanšu 
instrumenti;
c) depozitāriju kā uzraudzības iestāžu 
pienākumus;
d) noteikumus apakšpārvaldnieku 
iecelšanai, tostarp depozitāriju 
uzticamības pārbaudes pienākumu un 
nepieciešamību slēgt sadarbības 
nolīgumus ar citām jurisdikcijām;
e) depozitāriju apstiprināšanas 
noteikumus, tostarp novērtējumu par to, 
vai depozitārijs var nodrošināt 
pietiekamas finansiālās un profesionālās 
garantijas, lai efektīvi pildītu attiecīgās 
depozitārija funkcijas un ar to saistītās 
saistības. 
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību  290. pantā minēto procedūru. 

Or. en

Pamatojums

Saskanībai ar pārskatīto 17. panta 1. punktu.
Saskanībai ar pārskatīto 17. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 979
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.f Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, precīzi 
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norādot:
a)  līdzekļus un metodes depozītu 
noguldīšanai apstiprinātajās 
kredītiestādēs;
b) turēšanas un glabāšanas darbības, 
tostarp līdzekļus un metodes finanšu 
instrumentu nošķiršanai dažādos kontos 
un gadījumos, kad tiek zaudēti finanšu 
instrumenti;
c) deleģēšanas noteikumus, tostarp 
depozitāriju uzticamības pārbaudes 
pienākumu un nepieciešamību slēgt 
sadarbības nolīgumus ar citām 
jurisdikcijām;
d) depozitāriju apstiprināšanas 
noteikumus, tostarp novērtējumu par to, 
vai depozitārijs var nodrošināt 
pietiekamas finansiālās un profesionālās 
garantijas, lai efektīvi pildītu attiecīgās 
depozitārija funkcijas un ar to saistītās 
saistības. 
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību  290. pantā minēto procedūru. 

Or. en


