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Grozījums Nr. 980
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki (AIFP), kuri plāno deleģēt 
trešām personām uzdevumu to vārdā pildīt 
vienu vai vairākus pārvaldības
pienākumus, pieprasa iepriekšēju atļauju 
no piederības valsts kompetentajām 
iestādēm par katru šādu deleģēšanu.

1. Alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki (AIFP) var deleģēt trešām 
personām uzdevumu to vārdā pildīt vienu 
vai vairākus to pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Pārvaldniekiem vajadzētu būt tiesīgiem deleģēt noteiktus pārvaldības un administrēšanas 
pienākumus (piemēram, riska pārvaldības uzdevumus) ārpus ES esošiem birojiem, neprasot 
iepriekšēju atļauju katrā šādā gadījumā.

Grozījums Nr. 981
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki (AIFP), kuri plāno deleģēt
trešām personām uzdevumu to vārdā pildīt 
vienu vai vairākus pārvaldības
pienākumus, pieprasa iepriekšēju atļauju 
no piederības valsts kompetentajām
iestādēm par katru šādu deleģēšanu.

1. Alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki (AIFP), kuri deleģē trešām 
personām uzdevumu to vārdā pildīt vienu 
vai vairākus to pienākumus, pienācīgi 
informē piederības valsts kompetentās
iestādes. 

Or. en
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Pamatojums

Saistībā ar AIFP var būt pieņemama paziņošanas procedūra, tomēr skaidri jānorāda, ka 
paziņošanu var veikt arī pēc pienākumu deleģēšanas. Ņemot vērā, ka pakalpojumu sniedzēji 
bieži nav atbilstoši AIFP direktīvai reglamentētas vienības, proti, tie veic ierobežotus 
uzdevumus, piemēram, nodrošina informācijas tehnoloģiju instrumentus, ar deleģēšanu 
izraudzītājai vienībai nav jābūt licencētai kā aktīvu pārvaldniekam. Atbilstoši Pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) direktīvai AIFP pienākumus var 
deleģēt arī depozitārijam, ja vien tas nerada interešu konfliktu.

Grozījums Nr. 982
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki (AIFP), kuri plāno deleģēt
trešām personām uzdevumu to vārdā pildīt 
vienu vai vairākus pārvaldības
pienākumus, pieprasa iepriekšēju atļauju 
no piederības valsts kompetentajām
iestādēm par katru šādu deleģēšanu.

1. Alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki (AIFP), kuri deleģē trešām 
personām uzdevumu to vārdā pildīt vienu 
vai vairākus to pienākumus, pienācīgi 
informē piederības valsts kompetentās
iestādes. 

Or. en

Grozījums Nr. 983
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki (AIFP), kuri plāno deleģēt 
trešām personām uzdevumu to vārdā pildīt 
vienu vai vairākus pārvaldības
pienākumus, pieprasa iepriekšēju atļauju 
no piederības valsts kompetentajām
iestādēm par katru šādu deleģēšanu.

1. Alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki (AIFP), kuri plāno deleģēt 
trešām personām uzdevumu to vārdā pildīt 
vienu vai vairākus to pienākumus, informē
piederības valsts kompetentās iestādes par 
katru šādu deleģēšanu.
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Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Direktīvu par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID) un PVKIU direktīvu.

Grozījums Nr. 984
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki (AIFP), kuri plāno deleģēt 
trešām personām uzdevumu to vārdā pildīt 
vienu vai vairākus pārvaldības
pienākumus, pieprasa iepriekšēju atļauju
no piederības valsts kompetentajām
iestādēm par katru šādu deleģēšanu.

1. Alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki (AIFP), kuri plāno deleģēt 
trešām personām uzdevumu to vārdā pildīt 
vienu vai vairākus to materiālos
pienākumus, laikus un pēc iespējas ātrāk 
pirms deleģēšanas īstenošanas informē
piederības valsts kompetentās iestādes par 
katru šādu deleģēšanu. Kompetentās 
iestādes var mēneša laikā pēc šāda 
paziņojuma saņemšanas noraidīt 
pienākumu deleģēšanu, ja iespējams 
pierādīt, ka noraidīšana atbilstu attiecīgo 
AIF ieguldītāju interesēm.

Or. en

Pamatojums

Pieprasot iepriekšēju atļauju, tiktu radīta tāda deleģēšanas kārtība, kas būtu stingrāka par 
PVKIU direktīvā noteikto kārtību. Ņemot vērā, ka saistībā ar deleģēšanu atbilstoši PVKIU 
shēmām nav radušās problēmas, AIFP direktīvas prasībām ideālā variantā nevajadzētu būt 
ierobežojošākām par PVKIU IV direktīvas 13. panta 1. punkta c) apakšpunkta prasībām.

Grozījums Nr. 985
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikumshh
18. pants - 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Alternatīvu ieguldījumu fondu 1. Alternatīvu ieguldījumu fondu 
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pārvaldnieki (AIFP), kuri plāno deleģēt 
trešām personām uzdevumu to vārdā pildīt 
vienu vai vairākus pārvaldības
pienākumus, pieprasa iepriekšēju atļauju
no piederības valsts kompetentajām
iestādēm par katru šādu deleģēšanu.

pārvaldnieki (AIFP), kuri plāno deleģēt 
trešām personām uzdevumu to vārdā pildīt 
vienu vai vairākus savus pienākumus,
informē piederības valsts kompetentās
iestādes pirms deleģēšanas īstenošanas.

Or. en

Pamatojums

Skatīt arī prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
18. pantu.

Grozījums Nr. 986
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki (AIFP), kuri plāno deleģēt 
trešām personām uzdevumu to vārdā pildīt 
vienu vai vairākus pārvaldības
pienākumus, pieprasa iepriekšēju atļauju
no piederības valsts kompetentajām
iestādēm par katru šādu deleģēšanu.

1. Alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki (AIFP), kuri plāno deleģēt 
trešām personām uzdevumu to vārdā pildīt 
vienu vai vairākus to pienākumus, informē
piederības valsts kompetentās iestādes
pirms deleģēšanas īstenošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 987
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) trešai personai jābūt kredītspējīgai, un 
personām, kuras efektīvi īsteno 
uzņēmējdarbību, jābūt pietiekami labai 
reputācijai un pietiekamai pieredzei;

a) personām, kuras efektīvi īsteno trešās
personas uzņēmējdarbību, jābūt pietiekami 
labai reputācijai un pietiekamai pieredzei; 
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Or. en

Pamatojums

Saistībā ar AIFP var būt pieņemama paziņošanas procedūra, tomēr skaidri jānorāda, ka 
paziņošanu var veikt arī pēc pienākumu deleģēšanas. Ņemot vērā, ka pakalpojumu sniedzēji 
bieži nav atbilstoši AIFP direktīvai reglamentētas vienības, proti, tie veic ierobežotus 
uzdevumus, piemēram, nodrošina informācijas tehnoloģiju instrumentus, ar deleģēšanu 
izraudzītājai vienībai nav jābūt licencētai kā aktīvu pārvaldniekam. Atbilstoši Pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) direktīvai AIFP pienākumus var 
deleģēt arī depozitārijam, ja vien tas nerada interešu konfliktu.

Grozījums Nr. 988
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) trešai personai jābūt kredītspējīgai, un
personām, kuras efektīvi īsteno 
uzņēmējdarbību, jābūt pietiekami labai 
reputācijai un pietiekamai pieredzei;

a) personām, kuras efektīvi īsteno trešās
personas uzņēmējdarbību, jābūt pietiekami 
labai reputācijai un pietiekamai pieredzei;

Or. en

Pamatojums

Skatīt arī prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
18. pantu.

Grozījums Nr. 989
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz 
portfeļa pārvaldību vai risku pārvaldību, 
trešai personai arī jābūt pilnvarotai kā 
AIFP, lai pārvaldītu tāda paša veida 
alternatīvu ieguldījumu fondu (AIF);

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz 
portfeļa pārvaldību, 



PE439.133v01-00 8/110 AM\805040LV.doc

LV

i) pilnvarojumu dod tikai tiem 
uzņēmumiem, kuri ir pilnvaroti vai 
reģistrēti aktīvu pārvaldīšanai un ir 
pakļauti piesardzīgai uzraudzībai, un
ii) ja trešā puse atrodas trešā valstī, 
jāizveido uzraudzības struktūras, kas būtu 
ekvivalentas ES struktūrām.
Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētus aktus, 
nosakot kritērijus, kuri ļautu novērtēt, vai 
trešās puses valstīs pastāvošās 
uzraudzības struktūras ir ekvivalentas ES 
struktūrām;

Or. en

Pamatojums

Noteikums par to, ka portfeļu pārvaldību var deleģēt tikai pilnvarotiem AIFP, kas ievēro ES 
tiesību aktus, ierobežos fondu spēju pārvaldīt portfeļus ārpus ES. Tas mazina ieguldīšanas 
iespējas ieguldītājiem un ietekmē to spēju dažādot riskus. Šajā direktīvā vajadzētu ievērot 
PVKIU direktīvas pieeju.

Grozījums Nr. 990
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz 
portfeļa pārvaldību vai risku pārvaldību, 
trešai personai arī jābūt pilnvarotai kā 
AIFP, lai pārvaldītu tāda paša veida 
alternatīvu ieguldījumu fondu (AIF);

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz 
portfeļa pārvaldību, 

i) pilnvarojumu dod tikai tiem 
uzņēmumiem, kuri ir pilnvaroti vai 
reģistrēti aktīvu pārvaldīšanai un ir 
pakļauti piesardzīgai uzraudzībai, un
ii) ja trešā puse atrodas trešā valstī, 
jāizveido uzraudzības struktūras, kas būtu 
ekvivalentas ES struktūrām.
Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
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49.c pantu pieņem deleģētus aktus, 
nosakot kritērijus, kuri ļautu novērtēt, vai 
trešās puses valstīs pastāvošās 
uzraudzības struktūras ir ekvivalentas ES 
struktūrām;

Or. en

Pamatojums

Noteikums par to, ka portfeļu pārvaldību var deleģēt tikai pilvarotiem AIFP, kas ievēro ES 
tiesību aktus, ierobežos fondu spēju pārvaldīt portfeļus ārpus ES. Tas mazina ieguldīšanas 
iespējas ieguldītājiem un ietekmē to spēju dažādot riskus. Šajā direktīvā vajadzētu ievērot 
PVKIU direktīvas pieeju.

Grozījums Nr. 991
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz 
portfeļa pārvaldību vai risku pārvaldību, 
trešai personai arī jābūt pilnvarotai kā 
AIFP, lai pārvaldītu tāda paša veida 
alternatīvu ieguldījumu fondu (AIF);

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz 
ieguldījumu pārvaldību, pilnvarojumu dod 
tikai tiem uzņēmumiem, kuri ir pilnvaroti 
vai reģistrēti aktīvu pārvaldīšanai un ir 
pakļauti piesardzīgai uzraudzībai. 
Deleģēšana atbilst ieguldījumu 
sadalījuma kritērijiem, kurus regulāri 
nosaka pārvaldes sabiedrības. Ja 
pilnvarojums attiecas uz ieguldījumu 
pārvaldīšanu un to piešķir trešās valsts 
uzņēmumam, nodrošina attiecīgo 
uzraudzības iestāžu sadarbību;

Or. en
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Grozījums Nr. 992
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz 
portfeļa pārvaldību vai risku pārvaldību, 
trešai personai arī jābūt pilnvarotai kā 
AIFP, lai pārvaldītu tāda paša veida 
alternatīvu ieguldījumu fondu (AIF);

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz 
portfeļa pārvaldību, pilnvarojumu dod 
tikai tiem uzņēmumiem, kuri ir pilnvaroti 
vai reģistrēti aktīvu pārvaldīšanai un ir 
pakļauti piesardzīgai uzraudzībai; ja šo
nosacījumu nav iespējams izpildīt, 
deleģēšana var notikt tikai tad, ja ir 
saņemta piederības dalībvalsts 
kompetento iestāžu iepriekšēja atļauja;

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar AIFP var būt pieņemama paziņošanas procedūra, tomēr skaidri jānorāda, ka 
paziņošanu var veikt arī pēc pienākumu deleģēšanas. Ņemot vērā, ka pakalpojumu sniedzēji 
bieži nav atbilstoši AIFP direktīvai reglamentētas vienības, proti, tie veic ierobežotus 
uzdevumus, piemēram, nodrošina informācijas tehnoloģiju instrumentus, ar deleģēšanu 
izraudzītājai vienībai nav jābūt licencētai kā aktīvu pārvaldniekam. Atbilstoši Pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) direktīvai AIFP pienākumus var 
deleģēt arī depozitārijam, ja vien tas nerada interešu konfliktu.

Grozījums Nr. 993
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz 
portfeļa pārvaldību vai risku pārvaldību, 
trešai personai arī jābūt pilnvarotai kā 
AIFP, lai pārvaldītu tāda paša veida 
alternatīvu ieguldījumu fondu (AIF);

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz 
portfeļa pārvaldību vai risku pārvaldību, 
pilnvarojumu dod tikai tiem 
uzņēmumiem, kuri ir pilnvaroti vai 
reģistrēti aktīvu pārvaldīšanai un ir 
pakļauti piesardzīgai uzraudzībai; AIFP
īsteno pienācīgu pienācīga rūpību. Ja 
pilnvarojums attiecas uz ieguldījumu 
pārvaldīšanu un to piešķir trešās valsts 
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uzņēmumam, nodrošina attiecīgo 
uzraudzības iestāžu sadarbību; ja šis 
nosacījums nav pilnībā izpildīts, 
deleģēšana var notikt tikai tad, ja ir 
saņemta piederības dalībvalsts 
kompetento iestāžu iepriekšēja atļauja;

Or. en

Grozījums Nr. 994
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz 
portfeļa pārvaldību vai risku pārvaldību, 
trešai personai arī jābūt pilnvarotai kā 
AIFP, lai pārvaldītu tāda paša veida 
alternatīvu ieguldījumu fondu (AIF);

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz 
portfeļa pārvaldību vai risku pārvaldību, 
pilnvarojumu dod tikai tiem 
uzņēmumiem, kuri ir pilnvaroti vai 
reģistrēti aktīvu pārvaldīšanai un ir 
pakļauti uzraudzībai; ja šo nosacījumu 
nav iespējams izpildīt, deleģēšana var 
notikt tikai tad, ja ir saņemta piederības 
dalībvalsts kompetento iestāžu iepriekšēja 
atļauja. Ja trešā puse ir reģistrēta trešā 
valstī, tai jāievēro 39. pantā noteiktie 
nosacījumi;

Or. en

Pamatojums

Skatīt arī prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
18. pantu.
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Grozījums Nr. 995
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz
portfeļa pārvaldību vai risku pārvaldību, 
trešai personai arī jābūt pilnvarotai kā 
AIFP, lai pārvaldītu tāda paša veida 
alternatīvu ieguldījumu fondu (AIF);

b) gadījumos, kad notiek portfeļa
pārvaldības vai risku pārvaldības
uzdevumu deleģēšana (pilnīga vai daļēja), 
pilnvarojumu var dot tikai tiem 
uzņēmumiem, kuri ir pilnvaroti vai 
reģistrēti aktīvu pārvaldīšanai un ir 
pakļauti piesardzīgai uzraudzībai; ja šo 
nosacījumu nav iespējams izpildīt, 
deleģēšana var notikt tikai tad, ja AIFP ir 
saņēmis iepriekšēju atļauju no piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm;

Or. en

Pamatojums

Daudzi aktīvu pārvaldnieki, tostarp starptautiska līmeņa pārvaldnieki, izmanto vietējos 
speciālistus, lai veiktu ieguldījumus noteiktos tirgos (jo īpaši jaunajos tirgos). To atļauj pat 
PVKIU direktīva. Svarīgi, lai arī turpmāk šādas metodes būtu atļaujas un lai ieguldītāji bez 
liekas kavēšanās varētu saņemt vietējo speciālistu padomus. Tā vietā, lai vienkārši aizliegtu 
starptautisku pienākumu deleģēšanu, pareizāk būtu nodrošināt, ka vienības, kurām deleģē 
pienākumus, atbilst noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr. 996
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz 
portfeļa pārvaldību vai risku pārvaldību, 
trešai personai arī jābūt pilnvarotai kā 
AIFP, lai pārvaldītu tāda paša veida 
alternatīvu ieguldījumu fondu (AIF);

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz 
portfeļa pārvaldību vai risku pārvaldību, 
vai likviditātes pārvaldību, trešai personai 
jābūt: 
i) pilnvarotai kā AIFP, lai pārvaldītu tāda 
paša veida alternatīvu ieguldījumu fondu 
(AIF), vai 
ii) AIFP, kas neatrodas ES, bet kas tā 



AM\805040LV.doc 13/110 PE439.133v01-00

LV

atrašanās valstī ir pilnvarots pārvaldīt 
tāda paša veida alternatīvu ieguldījumu 
fondus;

Or. en

.

Grozījums Nr. 997
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz 
portfeļa pārvaldību vai risku pārvaldību, 
trešai personai arī jābūt pilnvarotai kā 
AIFP, lai pārvaldītu tāda paša veida 
alternatīvu ieguldījumu fondu (AIF);

b) gadījumos, kad deleģēšana attiecas uz 
portfeļa pārvaldību vai risku pārvaldību, 
pilnvarojumu dod tikai tiem 
uzņēmumiem, kuri ir pilnvaroti vai 
reģistrēti aktīvu pārvaldīšanai un ir 
pakļauti uzraudzībai;

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU direktīvu. Veicot ieguldījumus ārpus ES, AIFP bieži deleģē daļu savu 
portfeļu pārvaldības uzdevumu vietējiem pārvaldniekiem (ārpus ES), lai tādējādi izmantotu 
vietējo speciālistu zināšanas par vietējām ieguldīšanas iespējām. Dažreiz tas ir mazāk 
riskanti nekā pārvaldīšana no attāluma. Šie vietējie pārvaldnieki ir pienācīgi jāuzrauga.

Grozījums Nr. 998
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja deleģēšana attiecas uz portfeļa 
pārvaldību vai risku pārvaldību un 
uzdevumi tiek deleģēti trešās valsts 
uzņēmumam, papildus b) apakšpunktā 
noteiktajām prasībām jānodrošina 
atbilstīgi sadarbības pasākumi starp AIFP 
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kompetento iestādi un trešās valsts 
uzņēmuma uzraudzības iestādi;

Or. en

Pamatojums

Daudzi aktīvu pārvaldnieki, tostarp starptautiska līmeņa pārvaldnieki, izmanto vietējos 
speciālistus, lai veiktu ieguldījumus noteiktos tirgos (jo īpaši jaunajos tirgos). To atļauj pat 
PVKIU direktīva. Svarīgi, lai arī turpmāk šādas metodes būtu atļaujas un lai ieguldītāji bez 
liekas kavēšanās varētu saņemt vietējo speciālistu padomus. Tā vietā, lai vienkārši aizliegtu 
starptautisku pienākumu deleģēšanu, pareizāk būtu nodrošināt, ka vienības, kurām deleģē 
pienākumus, atbilst noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr. 999
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja deleģēšana attiecas uz portfeļa 
pārvaldību vai risku pārvaldību un 
uzdevumi tiek deleģēti trešās valsts 
uzņēmumam, papildus b) apakšpunktā 
noteiktajai prasībai nodrošina sadarbību 
starp piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm un attiecīgā 
uzņēmuma uzraudzības iestādi;

Or. en

Pamatojums

Skatīt arī prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
18. pantu.
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Grozījums Nr. 1000
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) ja deleģēšana attiecas uz I pielikuma 
2. punktā minētajiem administratīvajiem 
pakalpojumiem, pilnvarojumu dod tikai 
tiem uzņēmumiem, kuri ir pilnvaroti vai 
reģistrēti aktīvu pārvaldīšanai un ir 
pakļauti uzraudzībai to piederības 
dalībvalstī; ja šo nosacījumu nav 
iespējams izpildīt, deleģēšana var notikt 
tikai tad, ja ir saņemta piederības 
dalībvalsts kompetento iestāžu iepriekšēja 
atļauja;

Or. en

Pamatojums

Skatīt arī prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
18. pantu.

Grozījums Nr. 1001
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) deleģēšana nekavē veikt efektīvu AIFP 
uzraudzību, un jo īpaši tā nedrīkst kavēt 
AIFP rīcību vai AIF pārvaldīšanu veidā, 
kas vislabāk atbilst ieguldītāju interesēm;

c) deleģēšana nekavē veikt efektīvu AIFP 
uzraudzību, un jo īpaši tā nedrīkst kavēt 
AIFP rīcību vai AIF pārvaldīšanu veidā, 
kas vislabāk atbilst AIF vai ieguldītāju 
kopējām interesēm;

Or. en

Pamatojums

Skatīt arī prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
18. pantu.
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Grozījums Nr. 1002
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) AIFP jāpierāda, ka trešā persona ir 
atbilstoši kvalificēta un spējīga uzņemties 
attiecīgās funkcijas, ka tā izvēlēta ļoti 
rūpīgi un ka AIFP spēj jebkurā laikā 
efektīvi uzraudzīt deleģēto pienākumu
izpildi, jebkurā laikā sniegt turpmākus 
norādījumus trešai personai un atsaukt 
deleģētās pilnvaras ar tūlītēju efektu, ja tas 
ir ieguldītāju interesēs.

d) AIFP jābūt spējīgam pierādīt, ka trešā 
persona ir atbilstoši kvalificēta un spējīga 
uzņemties attiecīgās funkcijas, ka tā 
izvēlēta ļoti rūpīgi un ka AIFP spēj jebkurā 
laikā efektīvi uzraudzīt deleģēto 
pienākumu izpildi, jebkurā laikā sniegt 
turpmākus norādījumus trešai personai un 
atsaukt deleģētās pilnvaras ar tūlītēju 
efektu, ja tas ir ieguldītāju kopējās
interesēs.

Or. en

Pamatojums

Skatīt arī prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
18. pantu.

Grozījums Nr. 1003
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) AIFP jāpierāda, ka trešā persona ir 
atbilstoši kvalificēta un spējīga uzņemties 
attiecīgās funkcijas, ka tā izvēlēta ļoti 
rūpīgi un ka AIFP spēj jebkurā laikā 
efektīvi uzraudzīt deleģēto pienākumu 
izpildi, jebkurā laikā sniegt turpmākus 
norādījumus trešai personai un atsaukt 
deleģētās pilnvaras ar tūlītēju efektu, ja tas 
ir ieguldītāju interesēs.

d) nepieciešamības gadījumā AIFP jābūt 
spējīgam pierādīt, ka trešā persona ir 
atbilstoši kvalificēta un spējīga uzņemties 
attiecīgās funkcijas, ka tā izvēlēta ļoti 
rūpīgi un ka AIFP spēj jebkurā laikā 
efektīvi uzraudzīt deleģēto pienākumu 
izpildi, jebkurā laikā sniegt turpmākus 
norādījumus trešai personai un atsaukt 
deleģētās pilnvaras ar tūlītēju efektu, ja tas 
ir ieguldītāju interesēs.
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Or. en

Pamatojums

Pārvaldniekiem vajadzētu būt tiesīgiem deleģēt noteiktus pārvaldības un administrēšanas 
pienākumus (piemēram, riska pārvaldības uzdevumus) ārpus ES esošiem birojiem, neprasot 
iepriekšēju atļauju katrā šādā gadījumā.

Grozījums Nr. 1004
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumus nedeleģē depozitārijam, 
vērtētājam vai jebkuram citam 
uzņēmumam, kura intereses var būt
pretrunā AIF vai tā ieguldītāju interesēm.

AIFP nodrošina, ka deleģēšana nav
pretrunā ar AIF vai tā ieguldītāju 
interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1005
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumus nedeleģē depozitārijam, 
vērtētājam vai jebkuram citam 
uzņēmumam, kura intereses var būt 
pretrunā AIF vai tā ieguldītāju interesēm.

Pienākumus nedeleģē nevienam citam 
uzņēmumam, kura intereses var būt 
pretrunā ar AIF interesēm.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar AIFP var būt pieņemama paziņošanas procedūra, tomēr skaidri jānorāda, ka 
paziņošanu var veikt arī pēc pienākumu deleģēšanas. Ņemot vērā, ka pakalpojumu sniedzēji 
bieži nav atbilstoši AIFP direktīvai reglamentētas vienības, proti, tie veic ierobežotus 
uzdevumus, piemēram, nodrošina informācijas tehnoloģiju instrumentus, ar deleģēšanu 
izraudzītājai vienībai nav jābūt licencētai kā aktīvu pārvaldniekam. Atbilstoši Pārvedamu 
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vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) direktīvai AIFP pienākumus var 
deleģēt arī depozitārijam, ja vien tas nerada interešu konfliktu.

Grozījums Nr. 1006
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumus nedeleģē depozitārijam, 
vērtētājam vai jebkuram citam 
uzņēmumam, kura intereses var būt 
pretrunā AIF vai tā ieguldītāju interesēm.

I pielikuma 1. punktā minētos 
ieguldījumu pārvaldības pakalpojumus
nedeleģē ne depozitārijam vai depozitārija
pārstāvim, ne jebkuram citam 
uzņēmumam, kura intereses var būt 
pretrunā ar AIFP vai AIF ieguldītāju 
interesēm, ja vien šos konfliktus nevar 
pārvaldīt.

Or. en

Pamatojums

Skatīt arī prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
18. pantu.

Grozījums Nr. 1007
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumus nedeleģē depozitārijam, 
vērtētājam vai jebkuram citam
uzņēmumam, kura intereses var būt 
pretrunā AIF vai tā ieguldītāju interesēm.

Portfeļa pārvaldību nedeleģē 
depozitārijam vai jebkuram uzņēmumam, 
kura intereses var būt pretrunā ar AIF 
interesēm, ja vien šos konfliktus nevar 
pārvaldīt.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas ierosinātais teksts attiecībā uz nosacījumiem, atbilstoši kuriem AIFP var deleģēt 
uzdevumus depozitārijiem, ir pārāk stingrs un neatbilst pašreizējai praksei. Aizliegumam 
vajadzētu attiekties tikai uz portfeļa pārvaldību. Attiecībā uz interešu konfliktiem jāņem vērā 
spēkā esošie ES tiesību akti, piemēram, Direktīva par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID). 
Šajā direktīvā noteikts, ka tā vietā, lai pilnībā aizliegtu darījumus, ar kuriem saistīts interešu 
konflikts, interešu konflikti ir pienācīgi jāpārvalda.

Grozījums Nr. 1008
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumus nedeleģē depozitārijam,
vērtētājam vai jebkuram citam
uzņēmumam, kura intereses var būt 
pretrunā AIF vai tā ieguldītāju interesēm.

Portfeļa pārvaldību nedeleģē 
depozitārijam vai jebkuram uzņēmumam, 
kura intereses var būt pretrunā ar AIF 
interesēm, ja vien šos konfliktus nevar 
pārvaldīt.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mīkstināts Komisijas priekšlikums, jo šajā grozījumā noteikts, ka, lai 
nodrošinātu lielāku atbilstību pašreizējai praksei, stingram aizliegumam vajadzētu attiekties 
tikai uz portfeļa pārvaldības deleģēšanu. Turklāt, nosakot, ka pietiekama ir konfliktu interešu 
pārvaldība, tiek nodrošināta lielāka atbilstība citiem tiesību aktiem, piemēram, MiFID.

Grozījums Nr. 1009
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
18. pants - 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumus nedeleģē depozitārijam, 
vērtētājam vai jebkuram citam 
uzņēmumam, kura intereses var būt 
pretrunā AIF vai tā ieguldītāju interesēm.

Portfeļa pārvaldību nedeleģē 
depozitārijam, vērtētājam vai jebkuram 
citam uzņēmumam, kura intereses var būt 
pretrunā ar AIF vai tā ieguldītāju 
interesēm.
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Or. en

Pamatojums

Portfeļa pārvaldība ir viens no galvenajiem fondu pārvaldnieku uzdevumiem; šo uzdevumu 
nevajadzētu deleģēt depozitārijam, kuram ir jāuzrauga fonds. Savukārt visus citus uzdevumus
vajadzētu deleģēt depozitārijiem, jo šajā gadījumā nevar rasties interešu konflikts. Ņemot 
vērā, ka tas atbilst PVKIU direktīvas noteikumiem, jebkāda veida ierobežojumi attiecībā uz 
AIF būtu nepiemēroti.

Grozījums Nr. 1010
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nekādā gadījumā AIFP saistības 
neietekmē fakts, ka AIFP ir deleģējis 
pienākumus trešai personai, kā arī AIFP 
nedrīkst deleģēt savus pienākumus tādā 
mērā, ka būtībā vairs nevar tikt uzskatīts 
par AIF pārvaldnieku.

2. AIFP saistības neietekmē tas, ka AIFP ir 
deleģējis jebkādus pienākumus trešām 
personām. AIFP nedeleģē savus 
pienākumus tādā mērā, ka tas kļūst par 
pastkastītes uzņēmumu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt arī prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
18. pantu.

Grozījums Nr. 1011
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Trešā persona nedrīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Pārvaldniekiem vajadzētu būt tiesīgiem deleģēt noteiktus pārvaldības un administrēšanas 
pienākumus (piemēram, riska pārvaldības uzdevumus) ārpus ES esošiem birojiem, neprasot 
iepriekšēju atļauju katrā šādā gadījumā.

Grozījums Nr. 1012
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Trešā persona nedrīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tālākai deleģēšanai vajadzētu būt iespējamai, lai AIFP varētu piekļūt trešo valstu tirgiem un 
vietējo speciālistu zināšanām.

Grozījums Nr. 1013
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Trešā persona nedrīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus.

svītrots

Or. en



PE439.133v01-00 22/110 AM\805040LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1014
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Trešā persona nedrīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU direktīvu. Aktīvu pārvaldības jomā aktīvu pārvaldnieka dažādu 
pienākumu tālāka deleģēšana ir vispārpieņemta prakse, kas nerada bažas attiecībā uz 
sistēmiskiem riskiem un ieguldītāju aizsardzību. Tāpēc tā būtu jāatļauj arī AIF pārvaldības 
jomā.

Grozījums Nr. 1015
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Trešā persona nedrīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tālākas deleģēšanas aizliegšana var negatīvi ietekmēt fondu pārvaldību. Tādējādi tiktu 
aizliegti tādi AIF pārvaldības risinājumi kā vairāku pārvaldnieku fondi, kas piedāvā 
specializētus administrēšanas pakalpojumus dažādās jomās saistībā ar vienu produktu, un 
Master KAG, lai gan abi šie pārvaldības risinājumi nerada nekādu sistēmisku risku. Ja AIFP 
vajadzētu veidot tiešas līgumattiecības ar katru vienību, kurai tālāk deleģēti pienākumi, tas 
radītu lielākas izmaksas fondiem un ieguldītājiem.
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Grozījums Nr. 1016
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Trešā persona nedrīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tālākas deleģēšanas aizliegšana var negatīvi ietekmēt fondu pārvaldību. Tādējādi tiktu 
aizliegti tādi AIF pārvaldības risinājumi kā vairāku pārvaldnieku fondi, kas piedāvā 
specializētus administrēšanas pakalpojumus dažādās jomās saistībā ar vienu produktu, un 
Master KAG, lai gan abi šie pārvaldības risinājumi nerada nekādu sistēmisku risku. Ja AIFP 
vajadzētu veidot tiešas līgumattiecības ar katru vienību, kurai tālāk deleģēti pienākumi, tas 
radītu lielākas izmaksas fondiem un ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 1017
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Trešā persona nedrīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pienākumu tālāk deleģēšana ir nozīmīga vispārējai ieguldījumu pārvaldībai, kā arī 
vērtēšanas un depozitāriju pienākumiem.
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Grozījums Nr. 1018
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Trešā persona nedrīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus.

3. Trešā persona drīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus, ja vien ir izpildīti 
1. punktā noteiktie nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Pienākumu tālākai deleģēšanai nevajadzētu būt pilnībā aizliegtai, tai vajadzētu būt 
iespējamai, ja ir izpildīti saistībā ar deleģēšanu noteiktie nosacījumi.

Grozījums Nr. 1019
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Trešā persona nedrīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus.

3. Trešā persona drīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus, ja vien ir izpildīti 
1. punktā noteiktie nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Skatīt arī prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
18. pantu.
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Grozījums Nr. 1020
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Trešā persona nedrīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus.

3. Trešā persona drīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus, ja vien ir 
izpildīti 1. punktā noteiktie nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību PVKIU direktīvai, šo noteikumu ideālā variantā vajadzētu pilnībā 
svītrot. Piemēram, nekustamajos īpašumos ieguldoši AIF bieži deleģē īpašuma uzturēšanas 
pienākumus un bieži izmanto dažādu pakalpojumu sniedzēju tīklus, tāpēc tālākas deleģēšanas 
aizliegums nevarētu darboties.

Grozījums Nr. 1021
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Trešā persona nedrīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus.

3. Trešā persona drīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus, ja vien ir izpildīti 
1. punktā noteiktie nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 1022
Marta Andreasen

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Trešā persona nedrīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus.

3. Trešā persona drīkst deleģēt tālāk tai 
deleģētos pienākumus, izņemot 
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uzraudzības un pārraudzības 
pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai fondam būtu depozitārijs, kas izraugās vispārēju pārvaldītāju, kurš var deleģēt 
daļu glabāšanas pienākumu apakšpārvaldītājiem, kas darbojas dažādu valstu jurisdikcijā.

Grozījums Nr. 1023
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) nosacījumi deleģēšanas 
apstiprināšanai;

b) nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt par AIF 
pārvaldnieku, kā tas izklāstīts 2. punktā.
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

Skatīt arī prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma
18. pantu.
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Grozījums Nr. 1024
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija, izmantojot deleģētos aktus 
atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam, var
noteikt pasākumus, tādējādi detalizētāk 
norādot šādus nosacījumus:

Or. en

Pamatojums

Šā panta pieņemšanas gadījumā šis ir jaunajām „komitoloģijas” procedūrām atbilstošs 
formulējums.

Grozījums Nr. 1025
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosacījumi deleģēšanas 
apstiprināšanai;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt arī prezidentūras 2009. gada 15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 
18. pantu.
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Grozījums Nr. 1026
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā panta pieņemšanas gadījumā šis ir jaunajām „komitoloģijas” procedūrām atbilstošs 
formulējums.

Grozījums Nr. 1027
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
dara pieejamu gada pārskatu par katru 
finanšu gadu. Gada pārskatu dara pieejamu 
ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm 
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām.

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
dara pieejamu gada pārskatu par katru 
finanšu gadu. Gada pārskatu dara pieejamu 
ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm 
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām, savukārt gadījumā, kad AIF 
veic ieguldījumus citos AIF, — ne vēlāk 
kā sešu mēnešu laikā pēc finanšu gada 
beigām.

Or. en

Pamatojums

Lai būtu vairāk laika informācijas saņemšanai no cita AIF, termiņš jāpagarina pa diviem 
mēnešiem.
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Grozījums Nr. 1028
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
dara pieejamu gada pārskatu par katru 
finanšu gadu. Gada pārskatu dara pieejamu 
ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm 
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām.

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
dara pieejamu gada pārskatu par katru 
finanšu gadu. Gada pārskatu dara pieejamu 
ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm 
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām, savukārt gadījumā, kad AIF 
veic ieguldījumus citos AIF, — ne vēlāk 
kā sešu mēnešu laikā pēc finanšu gada 
beigām.

Or. en

Pamatojums

Privātā kapitāla fondu fondi to gada pārskatus sagatavo, pamatojoties uz visjaunāko finanšu 
informāciju, kas saņemta no pamata privātā kapitāla fondiem, kuros tie veic ieguldījumus. 
Var gadīties, ka šie pamata fondi to gada pārskatus vai finanšu informāciju nenopublicē tik 
laicīgi, lai fondu fonds varētu ievērot obligāto četru mēnešu termiņu, kas noteikts saistībā ar 
tā paša gada pārskata sagatavošanu. Tāpēc fondu fondiem gada pārskatu sagatavošanai ir 
nepieciešams papildu laiks.

Grozījums Nr. 1029
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
dara pieejamu gada pārskatu par katru 
finanšu gadu. Gada pārskatu dara pieejamu 
ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm 
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām.

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
dara pieejamu gada pārskatu par katru 
finanšu gadu. Gada pārskatu dara pieejamu 
ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm 
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām, savukārt gadījumos, kad 
informācija, piemēram, AIF pamata 
ieguldījumu revīzijas rezultāti, ir jāsaņem 
no trešās personas, — ne vēlāk kā sešu 
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mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām.

Or. en

Pamatojums

Lai revidētu privātā kapitāla fondu, vispirms var būt nepieciešams pabeigt revīziju saistībā ar 
portfeļa uzņēmumiem. Šī iemesla dēļ šajā direktīvā jāparedz pietiekams laiks šādas revīzijas 
veikšanai, ņemot vērā laiku, kas ir šādu portfeļa uzņēmumu rīcībā to pārskatu sagatavošanai. 
Tāpēc AIF paredzētais obligātais četru mēnešu laikposms nebūtu piemērots.

Grozījums Nr. 1030
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
dara pieejamu gada pārskatu par katru 
finanšu gadu. Gada pārskatu dara pieejamu 
ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm 
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām.

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
dara pieejamu gada pārskatu par katru 
finanšu gadu. Gada pārskatu dara pieejamu 
ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm 
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām, savukārt gadījumos, kad 
informācija, piemēram, AIF pamata 
ieguldījumu revīzijas rezultāti, ir jāsaņem 
no trešās personas, — ne vēlāk kā sešu 
mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām.

Or. en

Pamatojums

Lai revidētu privātā kapitāla fondu, vispirms var būt nepieciešams pabeigt revīziju saistībā ar 
portfeļa uzņēmumiem. Šī iemesla dēļ šajā direktīvā jāparedz pietiekams laiks šādas revīzijas 
veikšanai, ņemot vērā laiku, kas ir šādu portfeļa uzņēmumu rīcībā to pārskatu sagatavošanai. 
Tāpēc AIF paredzētais obligātais četru mēnešu laikposms nebūtu piemērots. Turklāt 2. līmeņa 
īstenošanas pasākumiem vajadzētu būt samērīgiem un nevajadzētu pārmērīgi noslogot 
uzņēmumus, ja skaidrs ieguvums neatsver šo pasākumu īstenošanas izmaksas.
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Grozījums Nr. 1031
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
dara pieejamu gada pārskatu par katru 
finanšu gadu. Gada pārskatu dara pieejamu 
ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm 
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām.

AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
dara pieejamu gada pārskatu par katru 
finanšu gadu. Gada pārskatu dara pieejamu 
ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm 
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām, savukārt gadījumos, kad 
informācija, piemēram, AIF pamata 
ieguldījumu revīzijas rezultāti, ir jāsaņem 
no trešās personas, — ne vēlāk kā sešu 
mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām.

Or. en

Pamatojums

Lai revidētu privātā kapitāla fondu, vispirms var būt nepieciešams pabeigt revīziju saistībā ar 
portfeļa uzņēmumiem. Šī iemesla dēļ šajā direktīvā jāparedz pietiekams laiks šādas revīzijas 
veikšanai, ņemot vērā laiku, kas ir šādu portfeļa uzņēmumu rīcībā to pārskatu sagatavošanai. 
Tāpēc AIF paredzētais obligātais četru mēnešu laikposms nebūtu piemērots.

Grozījums Nr. 1032
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
dara pieejamu gada pārskatu par katru 
finanšu gadu. Gada pārskatu dara pieejamu 
ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm 
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām.

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
dara pieejamu gada pārskatu par katru 
finanšu gadu. Gada pārskatu dara pieejamu 
ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm 
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām, savukārt gadījumos, kad 
informācija, piemēram, AIF pamata 
ieguldījumu revīzijas rezultāti, ir jāsaņem 
no trešās personas, — ne vēlāk kā sešu 
mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām.
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Or. en

Pamatojums

Lai revidētu privātā kapitāla fondu, vispirms var būt nepieciešams pabeigt revīziju saistībā ar 
portfeļa uzņēmumiem. Šī iemesla dēļ šajā direktīvā jāparedz pietiekams laiks šādas revīzijas 
veikšanai, ņemot vērā laiku, kas ir šādu portfeļa uzņēmumu rīcībā to pārskatu sagatavošanai. 
Tāpēc AIF paredzētais obligātais četru mēnešu laikposms nebūtu piemērots. Turklāt 2. līmeņa 
īstenošanas pasākumiem vajadzētu būt samērīgiem un nevajadzētu pārmērīgi noslogot 
uzņēmumus, ja skaidrs ieguvums neatsver šo pasākumu īstenošanas izmaksas. 

Grozījums Nr. 1033
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
dara pieejamu gada pārskatu par katru 
finanšu gadu. Gada pārskatu dara pieejamu 
ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm 
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām.

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
un AIF dara pieejamu gada pārskatu par 
katru finanšu gadu. Gada pārskatu dara 
pieejamu ieguldītājiem un kompetentajām 
iestādēm ne vēlāk kā četru mēnešu laikā 
pēc finanšu gada beigām.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu saistībā ar virsrakstu. Direktīvas 19.–30. pants jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1034
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
dara pieejamu gada pārskatu par katru 
finanšu gadu. Gada pārskatu dara pieejamu 
ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm 
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc finanšu 

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
un AIF dara pieejamu gada pārskatu par 
katru finanšu gadu. Gada pārskatu dara 
pieejamu ieguldītājiem un kompetentajām 
iestādēm ne vēlāk kā četru mēnešu laikā 
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gada beigām. pēc finanšu gada beigām.

Or. en

Pamatojums

 Direktīvas 19.–30. pants jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Direktīvas 20. pantā noteiktā 
informācija, ja tā ir mainījusies tā finanšu 
gada laikā, uz kuru attiecas pārskats. 

Or. en

Grozījums Nr. 1036
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) atalgojuma apjoms, atsevišķi norādot 
pamata un mainīgo atalgojumu, ko 
sistēmiski svarīgs AIFP un attiecīgā 
gadījumā jebkurš AIF, kuru pārvalda 
šāds AIFP, izmaksā augstākā līmeņa 
vadošajiem darbiniekiem un citiem 
darbiniekiem, kam ir ievērojama ietekme 
uz uzņēmuma pakļautību riskam.

Or. en

Pamatojums

Lai gan iespēju pievērsties jautājumam par atalgojumu var apstrīdēt, paredzot informācijas 
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par atalgojumu daļēju atklāšanu, kompetentajām iestādēm vajadzētu nodarboties tikai ar to 
informāciju, kas skar sistēmiski svarīgiem AIFP strādājošu atbilstošu darbinieku atalgojumu, 
tādējādi uzraugot Finanšu stabilitātes padomes un Komisijas principu īstenošanu. 
Salīdzināma atalgojuma politika nesniegtu labumu ieguldītājiem alternatīvu ieguldījumu 
fondā, ja tam nav tiesību atmaksāt nekādas atgūtās summas.

Grozījums Nr. 1037
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) atalgojuma apjoms, atsevišķi norādot 
pamata un mainīgo atalgojumu, ko 
sistēmiski svarīgs AIFP un attiecīgā 
gadījumā jebkurš AIF, kuru pārvalda 
šāds AIFP, izmaksā augstākā līmeņa 
vadošajiem darbiniekiem un citiem 
darbiniekiem, kam ir ievērojama ietekme 
uz uzņēmuma pakļautību riskam.

Or. en

Pamatojums

Lai uzraudzītu Finanšu stabilitātes padomes principus, kompetentajām iestādēm 
jānodarbojas tikai ar to informāciju, kas saistīta ar atalgojumu atbilstošiem darbiniekiem, 
kas strādā sistēmiski svarīgiem AIFP. Šādas informācijas saņemšana no visiem AIFP ir 
nevajadzīga un nesamērīga un uzliek pārāk lielu slogu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 1038
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) atalgojuma apjoms, atsevišķi norādot 
pamata un mainīgo atalgojumu, ko 
sistēmiski svarīgs AIFP un attiecīgā 
gadījumā jebkurš AIF, kuru pārvalda 
šāds AIFP, izmaksā augstākā līmeņa 
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vadošajiem darbiniekiem un citiem 
darbiniekiem, kam ir ievērojama ietekme 
uz uzņēmuma pakļautību riskam.

Or. en

Grozījums Nr. 1039
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada pārskatā norādītos grāmatvedības 
datus pārbauda viena vai vairākas 
personas, kuras saskaņā ar tiesību aktiem ir 
pilnvarotas veikt pārskatu revīziju atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 17. maija Direktīvai 
2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un 
konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, 
groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un 
Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ 
Padomes Direktīvu 84/253/EEK. 
Revidenta ziņojumu, tostarp jebkuras 
piezīmes, pilnībā iekļauj gada pārskatā.

3. Gada pārskatā norādītos grāmatvedības 
datus sagatavo atbilstoši grāmatvedības 
standartiem vai principiem, kas noteikti 
piemērojamos AIF dibināšanas vai 
izveides noteikumos vai dokumentos, un
pārbauda viena vai vairākas personas, 
kuras saskaņā ar tiesību aktiem ir 
pilnvarotas veikt pārskatu revīziju atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 17. maija Direktīvai 
2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un 
konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, 
groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un 
Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ 
Padomes Direktīvu 84/253/EEK. 
Revidentu ziņojumu, tostarp piezīmes, 
pilnībā iekļauj gada pārskatā. 

Or. en

Pamatojums

Lai revidētu privātā kapitāla fondu, vispirms var būt nepieciešams pabeigt revīziju saistībā ar 
portfeļa uzņēmumiem. Šī iemesla dēļ šajā direktīvā jāparedz pietiekams laiks šādas revīzijas 
veikšanai, ņemot vērā laiku, kas ir šādu portfeļa uzņēmumu rīcībā to pārskatu sagatavošanai. 
Tāpēc AIF paredzētais obligātais četru mēnešu laikposms nebūtu piemērots. Turklāt 2. līmeņa 
īstenošanas pasākumiem vajadzētu būt samērīgiem un nevajadzētu pārmērīgi noslogot 
uzņēmumus, ja skaidrs ieguvums neatsver šo pasākumu īstenošanas izmaksas. 
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Grozījums Nr. 1040
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada pārskatā norādītos grāmatvedības 
datus pārbauda viena vai vairākas 
personas, kuras saskaņā ar tiesību aktiem ir 
pilnvarotas veikt pārskatu revīziju atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 17. maija Direktīvai 
2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un 
konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, 
groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un 
Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ 
Padomes Direktīvu 84/253/EEK. 
Revidenta ziņojumu, tostarp jebkuras 
piezīmes, pilnībā iekļauj gada pārskatā.

3. Gada pārskatā norādītos grāmatvedības 
datus sagatavo atbilstoši grāmatvedības 
standartiem vai principiem, kas noteikti 
piemērojamos AIF dibināšanas vai 
izveides noteikumos vai dokumentos, un
pārbauda viena vai vairākas personas, 
kuras saskaņā ar tiesību aktiem ir 
pilnvarotas veikt pārskatu revīziju atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 17. maija Direktīvai 
2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un 
konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, 
groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un 
Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ 
Padomes Direktīvu 84/253/EEK. 
Revidentu ziņojumu, tostarp piezīmes, 
pilnībā iekļauj gada pārskatā.

Or. en

Grozījums Nr. 1041
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada pārskatā norādītos grāmatvedības 
datus pārbauda viena vai vairākas 
personas, kuras saskaņā ar tiesību aktiem ir 
pilnvarotas veikt pārskatu revīziju atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 17. maija Direktīvai 
2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un 
konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, 
groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un 
Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ 

3. Gada pārskatā norādītos grāmatvedības 
datus sagatavo atbilstoši grāmatvedības 
standartiem vai principiem, kas noteikti 
piemērojamos AIF dibināšanas vai 
izveides noteikumos vai dokumentos, un
pārbauda viena vai vairākas personas, 
kuras saskaņā ar tiesību aktiem ir 
pilnvarotas veikt pārskatu revīziju atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 17. maija Direktīvai 
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Padomes Direktīvu 84/253/EEK. 
Revidenta ziņojumu, tostarp jebkuras 
piezīmes, pilnībā iekļauj gada pārskatā.

2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un 
konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, 
groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un 
Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ 
Padomes Direktīvu 84/253/EEK. 
Revidentu ziņojumu, tostarp piezīmes, 
pilnībā iekļauj gada pārskatā.

Or. en

Grozījums Nr. 1042
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada pārskatā norādītos grāmatvedības 
datus pārbauda viena vai vairākas 
personas, kuras saskaņā ar tiesību aktiem ir 
pilnvarotas veikt pārskatu revīziju atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 17. maija Direktīvai 
2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un 
konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, 
groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un 
Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ 
Padomes Direktīvu 84/253/EEK. 
Revidenta ziņojumu, tostarp jebkuras 
piezīmes, pilnībā iekļauj gada pārskatā.

3. Gada pārskatā norādītos grāmatvedības 
datus sagatavo atbilstoši grāmatvedības 
standartiem vai principiem, kas noteikti 
piemērojamos AIF dibināšanas vai 
izveides noteikumos vai dokumentos, un
pārbauda viena vai vairākas personas, 
kuras saskaņā ar tiesību aktiem ir 
pilnvarotas veikt pārskatu revīziju atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 17. maija Direktīvai 
2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un 
konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, 
groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un 
Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ 
Padomes Direktīvu 84/253/EEK.
Revidentu ziņojumu, tostarp piezīmes, 
pilnībā iekļauj gada pārskatā.

Or. en

Pamatojums

Šādā formulējumā revīzijas prasības ir noteiktas skaidrāk.
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Grozījums Nr. 1043
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
gada pārskata saturu un formātu. Šādus
pasākumus pielāgo tādam AIFP, uz kuru 
tie attiecas.

4. Komisija pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot gada pārskata 
saturu un formātu. Šos aktus pielāgo tādam 
AIF vai AIFP, uz kuru tie attiecas.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 19.–30. pants jaattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1044
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
gada pārskata saturu un formātu. Šādus
pasākumus pielāgo tādam AIFP, uz kuru 
tie attiecas.

4. Komisija pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot gada pārskata 
saturu un formātu. Šos aktus pielāgo tādam 
AIF vai AIFP, uz kuru tie attiecas.

Or. en

Pamatojums

 Direktīvas 19.–30. pants jaattiecina arī uz AIF.
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Grozījums Nr. 1045
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
gada pārskata saturu un formātu. Šādus 
pasākumus pielāgo tādam AIFP, uz kuru 
tie attiecas.

4. Komisija pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot gada pārskata 
saturu un formātu. Šie akti ir piemēroti, 
samērīgi un pielāgoti tam AIFP veidam, 
uz kuru tie attiecas, un tam AIF, uz kuru 
attiecas pārskats, cita starpā ņemot vērā 
dažādo AIFP un to pārvaldīto AIF veidu 
dažādos izmērus, līdzekļus, sarežģītību, 
būtību, ieguldījumus, ieguldījumu
stratēģijas un metodes, kā arī struktūru 
un ieguldītājus.

Or. en

Pamatojums

Ieteiktā grozījuma mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1046
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
gada pārskata saturu un formātu. Šādus 
pasākumus pielāgo tādam AIFP, uz kuru 
tie attiecas.

4. Komisija pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot gada pārskata 
saturu un formātu. Šie akti ir piemēroti, 
samērīgi un pielāgoti tam AIFP veidam, 
uz kuru tie attiecas, un tam AIF, uz kuru 
attiecas pārskats, cita starpā ņemot vērā 
dažādo AIFP un to pārvaldīto AIF veidu 
dažādos izmērus, līdzekļus, sarežģītību, 
būtību, ieguldījumus, ieguldījumu 
stratēģijas un metodes, kā arī struktūru 
un ieguldītājus.
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Or. en

Pamatojums

2. līmeņa īstenošanas pasākumiem vajadzētu būt samērīgiem un nevajadzētu pārmērīgi 
noslogot uzņēmumus, ja skaidrs ieguvums neatsver šo pasākumu īstenošanas izmaksas.

Grozījums Nr. 1047
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
gada pārskata saturu un formātu. Šādus 
pasākumus pielāgo tādam AIFP, uz kuru 
tie attiecas.

4. Komisija pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot gada pārskata 
saturu un formātu. Šie akti ir piemēroti, 
samērīgi un pielāgoti tam AIFP veidam, 
uz kuru tie attiecas, un tam AIF, uz kuru 
attiecas pārskats, cita starpā ņemot vērā 
dažādo AIFP un to pārvaldīto AIF veidu 
dažādos izmērus, līdzekļus, sarežģītību, 
būtību, ieguldījumus, ieguldījumu 
stratēģijas un metodes, kā arī struktūru 
un ieguldītājus.

Or. en

Pamatojums

Lai revidētu privātā kapitāla fondu, vispirms var būt nepieciešams pabeigt revīziju saistībā ar 
portfeļa uzņēmumiem. Šī iemesla dēļ šajā direktīvā jāparedz pietiekams laiks šādas revīzijas 
veikšanai, ņemot vērā laiku, kas ir šādu portfeļa uzņēmumu rīcībā to pārskatu sagatavošanai. 
Tāpēc AIF paredzētais obligātais četru mēnešu laikposms nebūtu piemērots. Turklāt 2. līmeņa 
īstenošanas pasākumiem vajadzētu būt samērīgiem un nevajadzētu pārmērīgi noslogot 
uzņēmumus, ja skaidrs ieguvums neatsver šo pasākumu īstenošanas izmaksas. 
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Grozījums Nr. 1048
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
gada pārskata saturu un formātu. Šādus 
pasākumus pielāgo tādam AIFP, uz kuru 
tie attiecas.

4. Komisija pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot gada pārskata 
saturu un formātu. Šie akti ir piemēroti, 
samērīgi un pielāgoti tam AIFP veidam, 
uz kuru tie attiecas, un tam AIF, uz kuru 
attiecas pārskats, cita starpā ņemot vērā 
dažādo AIFP un to pārvaldīto AIF veidu 
dažādos izmērus, līdzekļus, sarežģītību, 
būtību, ieguldījumus, ieguldījumu 
stratēģijas un metodes, kā arī struktūru 
un ieguldītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 1049
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
gada pārskata saturu un formātu. Šādus 
pasākumus pielāgo tādam AIFP, uz kuru 
tie attiecas.

4. Komisija atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c 
pantam var pieņemt deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot gada pārskata 
saturu un formātu. Šādus pasākumus 
pielāgo tādam AIFP, uz kuru tie attiecas.

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 
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formulējums.

Grozījums Nr. 1050
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka AIF ieguldītāji
saņem šādu informāciju pirms ieguldījumu 
veikšanas AIF un tās izmaiņas:

1. AIFP dara pieejamu privātiem AIF 
ieguldītājiem pirms ieguldījumu veikšanas 
AIF šādu informāciju un tās izmaiņas:

Or. en

Pamatojums

Profesionāli ieguldītāji tiek uzskatīti par „profesionāliem” atbilstoši MiFID II pielikumam. 
Turklāt šiem ieguldītājiem ir noteikts priekšstats par to, kāda informācija viņiem 
nepieciešama saistībā ar viņu ieguldījumiem. Acīmredzami informācijas prasības, kas 
pielāgotas privātu ieguldītāju vajadzībām, nav nepieciešamības noteikt arī profesionāliem 
ieguldītājiem. Attiecībā uz informācijas publiskošanu AIFP vienīgais pienākums ir „darīt 
pieejamu” attiecīgo informāciju.

Grozījums Nr. 1051
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka AIF ieguldītāji
saņem šādu informāciju pirms 
ieguldījumu veikšanas AIF un tās izmaiņas:

1. AIFP nodrošina, ka AIF ieguldītājiem
pirms ieguldījumu veikšanas AIF ir 
pieejama šāda informācija un tās 
izmaiņas:

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU un MiFID direktīvu.
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Grozījums Nr. 1052
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka AIF ieguldītāji 
saņem šādu informāciju pirms ieguldījumu 
veikšanas AIF un tās izmaiņas:

1. AIF un AIFP nodrošina, ka ieguldītāji 
pirms ieguldījumu veikšanas AIF saņem 
šādu informāciju un tās izmaiņas:

Or. en

Pamatojums

AIF atalgojuma politikas publiskošana ir obligāts priekšnosacījums, lai uzlabotu 
pārredzamību. Skatīt ar grozīto 10.a pantu (jauns).

Grozījums Nr. 1053
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka AIF ieguldītāji 
saņem šādu informāciju pirms ieguldījumu 
veikšanas AIF un tās izmaiņas:

1. AIF un AIFP nodrošina, ka ieguldītāji 
saņem šādu informāciju un tās izmaiņas
pirms ieguldījumu veikšanas AIF:

Or. en

Pamatojums

AIF atalgojuma politikas publiskošana ir obligāts priekšnosacījums, lai uzlabotu 
pārredzamību. Skatīt ar grozītu 10.a pantu (jauns).
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Grozījums Nr. 1054
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka AIF ieguldītāji 
saņem šādu informāciju pirms ieguldījumu 
veikšanas AIF un tās izmaiņas:

1. AIFP nodrošina, ka AIF ieguldītāji 
pirms ieguldījumu veikšanas AIF saņem 
šādu informāciju un tās izmaiņas, ciktāl šī 
informācija ir piemērojama attiecīgajam 
AIF: 

Or. en

Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1055
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka AIF ieguldītāji 
saņem šādu informāciju pirms ieguldījumu 
veikšanas AIF un tās izmaiņas:

1. AIFP nodrošina, ka AIF ieguldītāji 
pirms ieguldījumu veikšanas AIF saņem 
šādu informāciju un tās izmaiņas, ciktāl šī 
informācija ir piemērojama attiecīgajam 
AIF:

Or. en

Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.
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Grozījums Nr. 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka AIF ieguldītāji 
saņem šādu informāciju pirms ieguldījumu 
veikšanas AIF un tās izmaiņas:

1. AIFP nodrošina, ka AIF ieguldītāji 
pirms ieguldījumu veikšanas AIF saņem 
šādu informāciju un tās izmaiņas, ciktāl šī 
informācija ir piemērojama attiecīgajam 
AIF:

Or. en

Grozījums Nr. 1057
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka AIF ieguldītāji 
saņem šādu informāciju pirms ieguldījumu 
veikšanas AIF un tās izmaiņas:

1. AIFP nodrošina, ka AIF ieguldītāji 
pirms ieguldījumu veikšanas AIF saņem 
šādu informāciju un tās izmaiņas, ciktāl šī 
informācija ir piemērojama attiecīgajam 
AIF:

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1058
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka AIF ieguldītāji 
saņem šādu informāciju pirms ieguldījumu 

AIFP nodrošina, ka AIF ieguldītāji pirms 
ieguldījumu veikšanas AIF saņem šādu 
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veikšanas AIF un tās izmaiņas: informāciju un tās materiālās izmaiņas :

Or. en

Pamatojums

Direktīvai jābūt orientētai uz sistēmisku risku, kurā piesaistītie līdzekļi ir tikai viena no 
sastāvdaļām. Piesaistīto līdzekļu risks jānovērtē tikai kombinācijā ar ieguldījumu 
pamatstratēģiju, riska pārvaldības procesiem un līmeni, līdz kādam fondi efektīvi nodrošināti 
pret riskiem.

Grozījums Nr. 1059
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apraksts par AIF ieguldījumu stratēģiju 
un mērķiem, visiem aktīviem, ko AIF var 
ieguldīt, metodēm, ko AIF drīkst izmantot, 
un visiem saistītajiem riskiem, jebkādiem 
piemērojamajiem ieguldījumu 
ierobežojumiem, apstākļiem, kuros AIF var 
izmantot piesaistītos līdzekļus, atļautajiem 
piesaistīto līdzekļu veidiem un avotiem un 
saistītajiem riskiem, un par jebkādiem 
piesaistīto līdzekļu izmantošanas 
ierobežojumiem; 

a) regulārs apraksts par AIF ieguldījumu 
stratēģiju un mērķiem, visiem aktīviem, 
kuros AIF var ieguldīt, metodēm, ko AIF 
drīkst izmantot, un visiem saistītajiem 
riskiem, jebkādiem piemērojamajiem 
ieguldījumu ierobežojumiem, apstākļiem, 
kuros AIF var izmantot piesaistītos 
līdzekļus, atļautajiem piesaistīto līdzekļu 
veidiem un avotiem, piesaistīto līdzekļu 
maksimālo līmeni un saistītajiem riskiem, 
un par jebkādiem piesaistīto līdzekļu 
izmantošanas ierobežojumiem, kā arī par 
piesaistīto līdzekļu maksimālo apjomu; 

Or. en

Pamatojums

Informācijai par piesaistītajiem līdzekļiem vajadzētu būt detalizētākai.
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Grozījums Nr. 1060
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apraksts par AIF ieguldījumu stratēģiju 
un mērķiem, visiem aktīviem, ko AIF var 
ieguldīt, metodēm, ko AIF drīkst izmantot, 
un visiem saistītajiem riskiem, jebkādiem 
piemērojamajiem ieguldījumu 
ierobežojumiem, apstākļiem, kuros AIF var 
izmantot piesaistītos līdzekļus, atļautajiem 
piesaistīto līdzekļu veidiem un avotiem un 
saistītajiem riskiem, un par jebkādiem 
piesaistīto līdzekļu izmantošanas 
ierobežojumiem; 

a) apraksts par AIF ieguldījumu stratēģiju 
un mērķiem, visiem aktīviem, kuros AIF 
var ieguldīt, metodēm, ko AIF drīkst 
izmantot, un visiem saistītajiem riskiem, 
vajadzības gadījumā par aktīvu atkārtotas 
izmantošanas un nodošanas kārtību un 
turēšanas kārtību, jebkādiem 
piemērojamajiem ieguldījumu 
ierobežojumiem, apstākļiem, kuros AIF var 
izmantot piesaistītos līdzekļus, atļautajiem 
piesaistīto līdzekļu veidiem un avotiem un 
saistītajiem riskiem, un par jebkādiem 
piesaistīto līdzekļu izmantošanas 
ierobežojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1061
Derk Jan Eppink

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apraksts par AIF ieguldījumu stratēģiju 
un mērķiem, visiem aktīviem, ko AIF var 
ieguldīt, metodēm, ko AIF drīkst izmantot, 
un visiem saistītajiem riskiem, jebkādiem 
piemērojamajiem ieguldījumu 
ierobežojumiem, apstākļiem, kuros AIF var 
izmantot piesaistītos līdzekļus, atļautajiem 
piesaistīto līdzekļu veidiem un avotiem un 
saistītajiem riskiem, un par jebkādiem 
piesaistīto līdzekļu izmantošanas 
ierobežojumiem; 

a) apraksts par AIF ieguldījumu stratēģiju 
un mērķiem, visiem aktīviem, kuros AIF 
var ieguldīt, metodēm, ko AIF drīkst 
izmantot, un visiem saistītajiem riskiem un
jebkādiem piemērojamajiem ieguldījumu 
ierobežojumiem; apstākļiem, kuros AIF 
var izmantot piesaistītos līdzekļus, 
atļautajiem piesaistīto līdzekļu veidiem un 
avotiem un saistītajiem riskiem, un par 
jebkādiem piesaistīto līdzekļu 
izmantošanas ierobežojumiem, ņemot vērā
AIF ieguldījumu pamatstratēģiju un riska 
pārvaldības procesus;
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Or. en

Pamatojums

Dirketīvai jābūt orientētai uz sistēmisku risku, kurā piesaistītie līdzekļi ir tikai viena no 
sastāvdaļām.  Piesaistīto līdzekļu risks jānovērtē tikai kombinācijā ar ieguldījumu 
pamatstratēģiju, riska pārvaldības procesiem un līmeni, līdz kādam fondi efektīvi nodrošināti 
pret riskiem.

Grozījums Nr. 1062
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apraksts par AIF ieguldījumu stratēģiju 
un mērķiem, visiem aktīviem, ko AIF var 
ieguldīt, metodēm, ko AIF drīkst izmantot, 
un visiem saistītajiem riskiem, jebkādiem 
piemērojamajiem ieguldījumu 
ierobežojumiem, apstākļiem, kuros AIF var 
izmantot piesaistītos līdzekļus, atļautajiem 
piesaistīto līdzekļu veidiem un avotiem un 
saistītajiem riskiem, un par jebkādiem 
piesaistīto līdzekļu izmantošanas 
ierobežojumiem; 

a) apraksts par AIF ieguldījumu stratēģiju 
un mērķiem, to aktīvu veidu, kuros AIF var 
ieguldīt, metodēm, ko AIF drīkst izmantot, 
un visiem saistītajiem riskiem, jebkādiem 
piemērojamajiem ieguldījumu 
ierobežojumiem, apstākļiem, kuros AIF var 
izmantot piesaistītos līdzekļus, atļautajiem 
piesaistīto līdzekļu veidiem un avotiem un 
saistītajiem riskiem, un par jebkādiem 
piesaistīto līdzekļu izmantošanas 
ierobežojumiem;

Or. en

Pamatojums

Praktiskāk ir aprakstīt aktīvu veidu, nevis atsevišķus aktīvus, kuros AIF var ieguldīt. Prasība, 
lai AIFP uzskaitītu visus aktīvus, kuros AIF var ieguldīt, būtu pārāk ierobežojoša.
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Grozījums Nr. 1063
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apraksts par AIF ieguldījumu stratēģiju 
un mērķiem, visiem aktīviem, ko AIF var 
ieguldīt, metodēm, ko AIF drīkst izmantot, 
un visiem saistītajiem riskiem, jebkādiem 
piemērojamajiem ieguldījumu 
ierobežojumiem, apstākļiem, kuros AIF var 
izmantot piesaistītos līdzekļus, atļautajiem 
piesaistīto līdzekļu veidiem un avotiem un 
saistītajiem riskiem, un par jebkādiem 
piesaistīto līdzekļu izmantošanas 
ierobežojumiem; 

a) apraksts par AIF ieguldījumu stratēģiju 
un mērķiem, to aktīvu veidiem, kuros AIF 
var ieguldīt, metodēm, ko AIF drīkst 
izmantot, un saistītajiem riskiem, 
jebkādiem piemērojamajiem ieguldījumu 
ierobežojumiem, apstākļiem, kuros AIF var 
izmantot piesaistītos līdzekļus, atļautajiem 
piesaistīto līdzekļu veidiem un avotiem un 
saistītajiem riskiem, un par jebkādiem 
piesaistīto līdzekļu izmantošanas 
ierobežojumiem;

Or. en

Pamatojums

Nav iespējams atklāt „visus" aktīvu, kuros AIF var ieguldīt.

Grozījums Nr. 1064
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apraksts par AIF ieguldījumu stratēģiju 
un mērķiem, visiem aktīviem, ko AIF var 
ieguldīt, metodēm, ko AIF drīkst izmantot, 
un visiem saistītajiem riskiem, jebkādiem 
piemērojamajiem ieguldījumu 
ierobežojumiem, apstākļiem, kuros AIF var 
izmantot piesaistītos līdzekļus, atļautajiem 
piesaistīto līdzekļu veidiem un avotiem un 
saistītajiem riskiem, un par jebkādiem 
piesaistīto līdzekļu izmantošanas 
ierobežojumiem; 

a) apraksts par AIF ieguldījumu stratēģiju 
un mērķiem, visiem to aktīvu veidiem, 
kuros AIF var ieguldīt, metodēm, ko AIF 
drīkst izmantot, un visiem saistītajiem 
riskiem, jebkādiem piemērojamajiem 
ieguldījumu ierobežojumiem, apstākļiem, 
kuros AIF var izmantot piesaistītos 
līdzekļus, atļautajiem piesaistīto līdzekļu 
veidiem un avotiem un saistītajiem 
riskiem, un par jebkādiem piesaistīto 
līdzekļu izmantošanas ierobežojumiem;
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Or. en

Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1065
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apraksts par AIF ieguldījumu stratēģiju 
un mērķiem, visiem aktīviem, ko AIF var 
ieguldīt, metodēm, ko AIF drīkst izmantot, 
un visiem saistītajiem riskiem, jebkādiem 
piemērojamajiem ieguldījumu 
ierobežojumiem, apstākļiem, kuros AIF var 
izmantot piesaistītos līdzekļus, atļautajiem 
piesaistīto līdzekļu veidiem un avotiem un 
saistītajiem riskiem, un par jebkādiem 
piesaistīto līdzekļu izmantošanas 
ierobežojumiem; 

a) apraksts par AIF ieguldījumu stratēģiju 
un mērķiem, visiem to aktīvu veidiem, 
kuros AIF var ieguldīt, metodēm, ko AIF 
drīkst izmantot, un visiem saistītajiem 
riskiem, jebkādiem piemērojamajiem 
ieguldījumu ierobežojumiem, apstākļiem, 
kuros AIF var izmantot piesaistītos 
līdzekļus, atļautajiem piesaistīto līdzekļu 
veidiem un avotiem un saistītajiem 
riskiem, un par jebkādiem piesaistīto 
līdzekļu izmantošanas ierobežojumiem;

Or. en

Pamatojums

Ieteiktā grozījuma mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1066
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apraksts par AIF ieguldījumu stratēģiju 
un mērķiem, visiem aktīviem, ko AIF var 
ieguldīt, metodēm, ko AIF drīkst izmantot, 
un visiem saistītajiem riskiem, jebkādiem 
piemērojamajiem ieguldījumu 

a) apraksts par AIF ieguldījumu stratēģiju 
un mērķiem, visiem to aktīvu veidiem, 
kuros AIF var ieguldīt, metodēm, ko AIF 
drīkst izmantot, un visiem saistītajiem 
riskiem, jebkādiem piemērojamajiem 
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ierobežojumiem, apstākļiem, kuros AIF var 
izmantot piesaistītos līdzekļus, atļautajiem 
piesaistīto līdzekļu veidiem un avotiem un 
saistītajiem riskiem, un par jebkādiem 
piesaistīto līdzekļu izmantošanas 
ierobežojumiem; 

ieguldījumu ierobežojumiem, apstākļiem, 
kuros AIF var izmantot piesaistītos 
līdzekļus, atļautajiem piesaistīto līdzekļu 
veidiem un avotiem un saistītajiem
riskiem, un par jebkādiem piesaistīto 
līdzekļu izmantošanas ierobežojumiem; 

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1067
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apraksts par juridiskām sekām, ko var 
radīt tādas līgumattiecības, kuras 
noslēgtas, lai veiktu ieguldījumus, tostarp 
informācija par jurisdikciju, 
piemērojamajiem tiesību aktiem un par to, 
vai ir noteikti juridiskie instrumenti, ar 
kuriem paredz spriedumu atzīšanu un 
izpildi fonda atrašanās teritorijā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar ieteiktajām izmaiņām.

Grozījums Nr. 1068
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) AIF depozitārija, vērtētāja, revidenta un d) AIF revidenta un jebkuru citu 
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jebkuru citu pakalpojumu sniedzēju 
identitāte un apraksts par viņu 
pienākumiem un ieguldītāja tiesībām šo 
pienākumu neizpildes gadījumā;

pakalpojumu sniedzēju identitāte un 
apraksts par viņu pienākumiem un 
ieguldītāja tiesībām šo pienākumu 
neizpildes gadījumā;

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar citām ieteiktajām izmaiņām.

Grozījums Nr. 1069
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) AIF depozitārija, vērtētāja, revidenta un 
jebkuru citu pakalpojumu sniedzēju 
identitāte un apraksts par viņu 
pienākumiem un ieguldītāja tiesībām šo 
pienākumu neizpildes gadījumā; 

d) AIF depozitārija, vērtētāja, revidenta, 
vajadzības gadījumā galvenā brokera un 
jebkuru citu pakalpojumu sniedzēju 
identitāte un apraksts par viņu 
pienākumiem un ieguldītāja tiesībām šo 
pienākumu neizpildes gadījumā; 

Or. en

Grozījums Nr. 1070
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) AIF depozitārija, vērtētāja, revidenta un 
jebkuru citu pakalpojumu sniedzēju 
identitāte un apraksts par viņu 
pienākumiem un ieguldītāja tiesībām šo 
pienākumu neizpildes gadījumā; 

d) vajadzības gadījumā AIF pašreizējā vai 
ieteiktā depozitārija, vērtētāja, revidenta un 
jebkuru citu pašreizējo vai ieteikto kritisko 
vai svarīgo pakalpojumu sniedzēju 
identitāte un apraksts par viņu 
pienākumiem un ieguldītāja tiesībām šo 
pienākumu neizpildes gadījumā; 
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Or. en

Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1071
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) AIF depozitārija, vērtētāja, revidenta un 
jebkuru citu pakalpojumu sniedzēju 
identitāte un apraksts par viņu 
pienākumiem un ieguldītāja tiesībām šo 
pienākumu neizpildes gadījumā; 

d) vajadzības gadījumā AIF pašreizējā vai 
ieteiktā depozitārija, vērtētāja, revidenta un 
jebkuru citu pašreizējo vai ieteikto kritisko 
vai svarīgo pakalpojumu sniedzēju 
identitāte un apraksts par viņu 
pienākumiem un ieguldītāja tiesībām šo 
pienākumu neizpildes gadījumā;

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1072
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) AIF depozitārija, vērtētāja, revidenta un 
jebkuru citu pakalpojumu sniedzēju 
identitāte un apraksts par viņu 
pienākumiem un ieguldītāja tiesībām šo 
pienākumu neizpildes gadījumā; 

d) vajadzības gadījumā AIF pašreizējā vai 
ieteiktā depozitārija, vērtētāja, revidenta un 
jebkuru citu pašreizējo vai ieteikto kritisko 
vai svarīgo pakalpojumu sniedzēju 
identitāte un apraksts par viņu 
pienākumiem un ieguldītāja tiesībām šo 
pienākumu neizpildes gadījumā;

Or. en
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Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1073
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) AIF depozitārija, vērtētāja, revidenta un 
jebkuru citu pakalpojumu sniedzēju 
identitāte un apraksts par viņu 
pienākumiem un ieguldītāja tiesībām šo 
pienākumu neizpildes gadījumā; 

d) vajadzības gadījumā AIF pašreizējā vai 
ieteiktā depozitārija, vērtētāja, revidenta un 
jebkuru citu pašreizējo vai ieteikto kritisko 
vai svarīgo pakalpojumu sniedzēju 
identitāte un apraksts par viņu 
pienākumiem un ieguldītāja tiesībām šo 
pienākumu neizpildes gadījumā; 

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1074
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apraksts par jebkuru deleģētu 
pārvaldības vai depozitārija pienākumu un 
tās trešās personas identitāti, kurai deleģēts 
attiecīgais pienākums;

e) apraksts par jebkuru kritisku vai svarīgu
deleģētu pārvaldības pienākumu un tās 
trešās personas identitāti, kurai deleģēts 
attiecīgais pienākums;

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.
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Grozījums Nr. 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apraksts par jebkuru deleģētu 
pārvaldības vai depozitārija pienākumu un 
tās trešās personas identitāti, kurai deleģēts 
attiecīgais pienākums;

e) apraksts par jebkuru kritisku vai svarīgu
deleģētu pārvaldības pienākumu un tās 
trešās personas identitāti, kurai deleģēts 
attiecīgais pienākums;

Or. en

Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1076
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apraksts par jebkuru deleģētu 
pārvaldības vai depozitārija pienākumu un
tās trešās personas identitāti, kurai deleģēts 
attiecīgais pienākums;

e) apraksts par jebkuru deleģētu 
pārvaldības vai depozitārija pienākumu, tās 
trešās personas identitāti, kurai deleģēts 
attiecīgais pienākums, tostarp AIF 
apakšpārvaldītājiem un galvenajiem 
brokeriem; apraksts par to pienākumiem 
un uzdevumiem un apraksts par 
nenovērstajiem riskiem, ar kuriem var 
saskarties ieguldītāji ārkārtējos apstākļos, 
kas saistīti ar neparedzamiem 
notikumiem, kuri nav atkarīgi no 
depozitārija un AIFP;

Or. en
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Grozījums Nr. 1077
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apraksts par jebkuru deleģētu 
pārvaldības vai depozitārija pienākumu un 
tās trešās personas identitāti, kurai deleģēts 
attiecīgais pienākums;

e) apraksts par jebkuru deleģētu 
pārvaldības vai vērtēšanas pienākumu vai 
depozitārija uzdevumu un tās trešās 
personas identitāti, kurai deleģēts 
attiecīgais pienākums vai uzdevums;

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar citām ieteiktajām izmaiņām.

Grozījums Nr. 1078
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apraksts par jebkuru deleģētu 
pārvaldības vai depozitārija pienākumu un 
tās trešās personas identitāti, kurai deleģēts 
attiecīgais pienākums;

e) apraksts par jebkuru kritisku vai svarīgu
deleģētu pārvaldības pienākumu un tās 
trešās personas identitāti, kurai deleģēts 
attiecīgais pienākums;

Or. en

Grozījums Nr. 1079
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apraksts par jebkuru deleģētu 
pārvaldības vai depozitārija pienākumu un 

e) apraksts par jebkuru kritisku vai svarīgu
deleģētu pārvaldības vai depozitārija 
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tās trešās personas identitāti, kurai deleģēts 
attiecīgais pienākums;

pienākumu un tās trešās personas identitāti, 
kurai deleģēts attiecīgais pienākums; 

Or. en

Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1080
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) apraksts par AIF likviditātes riska 
pārvaldību, tai skaitā izpirkšanas tiesībām 
gan parastos, gan ārkārtējos apstākļos, ar 
ieguldītājiem saskaņotajiem spēkā 
esošajiem izpirkšanas pasākumiem un par 
to, kā AIFP nodrošina taisnīgu attieksmi 
pret visiem ieguldītājiem;

g) ja AIF ir izmantojamas izpirkšanas 
tiesības — apraksts par AIF likviditātes 
riska pārvaldību, tai skaitā izpirkšanas 
tiesībām gan parastos, gan ārkārtējos 
apstākļos, ar ieguldītājiem saskaņotajiem 
spēkā esošajiem izpirkšanas pasākumiem 
un par to, kā AIFP nodrošina taisnīgu 
attieksmi pret visiem ieguldītājiem;

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.
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Grozījums Nr. 1081
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) apraksts par AIF likviditātes riska 
pārvaldību, tai skaitā izpirkšanas tiesībām 
gan parastos, gan ārkārtējos apstākļos, ar 
ieguldītājiem saskaņotajiem spēkā 
esošajiem izpirkšanas pasākumiem un par 
to, kā AIFP nodrošina taisnīgu attieksmi 
pret visiem ieguldītājiem;

g) ja AIF ir izmantojamas izpirkšanas 
tiesības — apraksts par AIF likviditātes 
riska pārvaldību, tai skaitā izpirkšanas 
tiesībām gan parastos, gan ārkārtējos 
apstākļos, ar ieguldītājiem saskaņotajiem 
spēkā esošajiem izpirkšanas pasākumiem 
un par to, kā AIFP nodrošina taisnīgu 
attieksmi pret visiem ieguldītājiem;

Or. en

Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1082
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) apraksts par AIF likviditātes riska 
pārvaldību, tai skaitā izpirkšanas tiesībām 
gan parastos, gan ārkārtējos apstākļos, ar 
ieguldītājiem saskaņotajiem spēkā 
esošajiem izpirkšanas pasākumiem un par 
to, kā AIFP nodrošina taisnīgu attieksmi 
pret visiem ieguldītājiem;

g) ja AIF ir izmantojamas izpirkšanas 
tiesības — apraksts par AIF likviditātes 
riska pārvaldību, tai skaitā izpirkšanas 
tiesībām gan parastos, gan ārkārtējos 
apstākļos, ar ieguldītājiem saskaņotajiem 
spēkā esošajiem izpirkšanas pasākumiem 
un par to, kā AIFP nodrošina taisnīgu 
attieksmi pret visiem ieguldītājiem; 

Or. en

Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.
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Grozījums Nr. 1083
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) apraksts par AIF likviditātes riska 
pārvaldību, tai skaitā izpirkšanas tiesībām 
gan parastos, gan ārkārtējos apstākļos, ar 
ieguldītājiem saskaņotajiem spēkā 
esošajiem izpirkšanas pasākumiem un par 
to, kā AIFP nodrošina taisnīgu attieksmi 
pret visiem ieguldītājiem;

g) ja AIF ir izmantojamas izpirkšanas 
tiesības — apraksts par AIF likviditātes 
riska pārvaldību, tai skaitā izpirkšanas 
tiesībām gan parastos, gan ārkārtējos 
apstākļos, ar ieguldītājiem saskaņotajiem 
spēkā esošajiem izpirkšanas pasākumiem 
un par to, kā AIFP nodrošina taisnīgu 
attieksmi pret visiem ieguldītājiem;

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1084
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) apraksts par visām maksām, nodevām 
un izmaksām un par to maksimālajām 
summām, ko tieši vai netieši sedz 
ieguldītāji; 

h) apraksts par visām maksām, nodevām 
un izmaksām, ko tieši vai netieši sedz 
ieguldītāji;

Or. en

Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.
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Grozījums Nr. 1085
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) apraksts par visām maksām, nodevām 
un izmaksām un par to maksimālajām 
summām, ko tieši vai netieši sedz 
ieguldītāji; 

h) apraksts par visām maksām, nodevām 
un izmaksām, ko tieši vai netieši sedz 
ieguldītāji; 

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) apraksts par visām maksām, nodevām 
un izmaksām un par to maksimālajām 
summām, ko tieši vai netieši sedz 
ieguldītāji; 

h) apraksts par visām maksām, nodevām 
un izmaksām un par to maksimālajām 
summām, ko tieši vai netieši sedz 
ieguldītāji, kā arī vajadzības gadījumā 
apraksts par pēdējo divpadsmit mēnešu 
laikā veiktajām maksām, nodevām un 
izmaksām; 

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā saistītos riskus, ieguldītājiem sniedzamajai informācijai jābūt visaptverošai. AIF 
un arī AIFP rezultātu izklāsts ir viens no galvenajiem aspektiem, pieņemot lēmumu par 
ieguldījuma veikšanu. Šī informācija pārāk bieži ir neobjektīva un maldinoša. Pārdomāta 
lēmuma pieņemšanai nepieciešama arī informācija par patiesi veiktajām maksām un līdzekļu 
avotiem. Ikmēneša informācija par AIF riska profilu arī ļaus ieguldītājiem pārvaldīt riskus.
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Grozījums Nr. 1087
Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) apraksts par visām maksām, nodevām 
un izmaksām un par to maksimālajām 
summām, ko tieši vai netieši sedz 
ieguldītāji; 

h) apraksts par visām maksām, nodevām 
un izmaksām un par to maksimālajām 
summām vai likmēm, ko tieši vai netieši 
sedz ieguldītāji; 

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka AIFP bieži iekasē maksu, kura atkarīga no rezultātiem un kuras pamatā ir 
AIF daļu vai vienību vērtības novērtējums noteiktā laikposmā, nav iespējams noteikt šo maksu 
„maksimālo” summu. Lai nodrošinātu piemērotas informācijas paziņošanu atbilstoši 
pašreizējai tirgus praksei, jāveic šis grozījums.

Grozījums Nr. 1088
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) apraksts par visām maksām, nodevām 
un izmaksām un par to maksimālajām 
summām, ko tieši vai netieši sedz 
ieguldītāji; 

h) apraksts par visām maksām, nodevām 
un izmaksām un par to maksimālajām 
summām vai likmēm, ko tieši vai netieši 
sedz ieguldītāji;

Or. en

Pamatojums

Daudzi AIFP iekasē maksu, kura atkarīga no rezultātiem, vai līdzīgu maksu, pamatojoties uz 
AIF daļu vai vienību vērtības novērtējums noteiktā laikposmā. Tāpēc nav iespējams noteikt šo 
maksu „maksimālo" summu, jo, lai to panāktu, AIFP būtu jāparedz nākotne. Tāpēc, lai 
nodrošinātu piemērotas informācijas paziņošanu atbilstoši tirgus praksei, ir nepieciešams šis 
grozījums.
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Grozījums Nr. 1089
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) gadījumi, kad ieguldītājs saņem
preferenciālu attieksmi vai tiesības saņemt 
preferenciālu attieksmi, ieguldītāja 
identitāte un apraksts par šādu 
preferenciālu attieksmi; 

i) apraksts par jebkādu preferenciālu
attieksmi vai tiesībām saņemt 
preferenciālu attieksmi; 

Or. en

Pamatojums

Konfidencialitātes apsvērumu dēļ nav pieņemami, ka tiek publiskots preferenciālu attieksmi 
saņemoša atsevišķa klienta vārds.

Grozījums Nr. 1090
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) gadījumi, kad ieguldītājs saņem 
preferenciālu attieksmi vai tiesības saņemt 
preferenciālu attieksmi, ieguldītāja 
identitāte un apraksts par šādu 
preferenciālu attieksmi; 

i) gadījumi, kad ieguldītājs saņem 
preferenciālu attieksmi vai tiesības saņemt 
preferenciālu attieksmi, apraksts par šādu 
preferenciālu attieksmi un par to, vai 
pastāv saikne starp AIFP un šo 
ieguldītāju;

Or. en

Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.
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Grozījums Nr. 1091
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) gadījumi, kad ieguldītājs saņem 
preferenciālu attieksmi vai tiesības saņemt 
preferenciālu attieksmi, ieguldītāja 
identitāte un apraksts par šādu 
preferenciālu attieksmi; 

i) gadījumi, kad ieguldītājs saņem 
preferenciālu attieksmi vai tiesības saņemt 
preferenciālu attieksmi, apraksts par šādu 
preferenciālu attieksmi un par to, vai 
pastāv saikne starp AIFP un šo 
ieguldītāju; 

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1092
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) gadījumi, kad ieguldītājs saņem 
preferenciālu attieksmi vai tiesības saņemt 
preferenciālu attieksmi, ieguldītāja 
identitāte un apraksts par šādu 
preferenciālu attieksmi; 

i) gadījumi, kad ieguldītājs saņem 
preferenciālu attieksmi vai tiesības saņemt 
preferenciālu attieksmi, ieguldītāja 
identitāte un apraksts par šādu 
preferenciālu attieksmi un par to, vai 
pastāv saikne starp AIFP un šo 
ieguldītāju; 

Or. en

Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.
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Grozījums Nr. 1093
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) gadījumi, kad ieguldītājs saņem 
preferenciālu attieksmi vai tiesības saņemt 
preferenciālu attieksmi, ieguldītāja 
identitāte un apraksts par šādu 
preferenciālu attieksmi; 

(i) gadījumi, kad ieguldītājs saņem 
preferenciālu attieksmi vai tiesības saņemt 
preferenciālu attieksmi, apraksts par šādu 
preferenciālu attieksmi; 

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu aizsargāt personas datus, tāpēc pietiek ar to, ka citi ieguldītāji tiek informēti par 
jebkādu preferenciālu attieksmi un tās būtību.

Grozījums Nr. 1094
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) gadījumi, kad ieguldītājs saņem 
preferenciālu attieksmi vai tiesības saņemt 
preferenciālu attieksmi, ieguldītāja 
identitāte un apraksts par šādu 
preferenciālu attieksmi; 

i) gadījumi, kad ieguldītājs saņem 
preferenciālu attieksmi vai tiesības saņemt 
preferenciālu attieksmi, apraksts par šādu 
preferenciālu attieksmi;

Or. en

Pamatojums

Pienākums atklāt ieguldītāju identitāti, liekas, būs pretrunā ar ES Datu aizsardzības 
direktīvas principiem un  Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. pantu, jo to var uzskatīt par 
tādu prasību, kas pārāk tieši skar privātuma tiesības. Nepieciešamo ieguldītāju aizsardzību 
varētu panākt, neatklājot atsevišķu ieguldītāju identitāti.
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Grozījums Nr. 1095
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) jaunākais gada pārskats. j) jaunākais gada pārskats, ja tāds ir 
pieejams saistībā ar AIF.

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1096
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) jaunākais gada pārskats. j) jaunākais gada pārskats, ja tāds ir 
pieejams saistībā ar AIF.

Or. en

Pamatojums

Ja ir izveidots jauns fonds, tam nav gada pārskata.

Grozījums Nr. 1097
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) jaunākais gada pārskats. j) jaunākais gada pārskats, ja tāds ir 
pieejams saistībā ar AIF.

Or. en
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Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1098
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) jaunākais gada pārskats. j) jaunākais gada pārskats, ja tāds ir 
pieejams saistībā ar AIF.

Or. en

Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1099
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) AIFP atalgojuma politika;

Or. en

Pamatojums

AIF atalgojuma politikas publiskošana ir obligāts priekšnosacījums, lai uzlabotu 
pārredzamību. Skatīt ar grozīto 10.a pantu (jauns).
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Grozījums Nr. 1100
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) AIFP atalgojuma politika;

Or. en

Pamatojums

AIF atalgojuma politikas publiskošana ir obligāts priekšnosacījums, lai uzlabotu 
pārredzamību. Skatīt ar grozīto 10.a pantu (jauns).

Grozījums Nr. 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jb) apraksts par AIF darbību no tās 
izveides brīža līdz pēdējam novērtējumam;

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā saistītos riskus, ieguldītājiem sniedzamajai informācijai jābūt visaptverošai. AIF 
un arī AIFP rezultātu izklāsts ir viens no galvenajiem aspektiem, pieņemot lēmumu par 
ieguldījuma veikšanu. Šī informācija pārāk bieži ir neobjektīva un maldinoša. Pārdomāta 
lēmuma pieņemšanai nepieciešama arī informācija par patiesi veiktajām maksām un līdzekļu 
avotiem. Ikmēneša informācija par AIF riska profilu arī ļaus ieguldītājiem pārvaldīt riskus.
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Grozījums Nr. 1102
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – jc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jc) informācija par saistību starp 
piemērojamo ieguldījumu pieeju un 
tradicionālajām ieguldījumu stratēģijām 
(piemēram, akcijām un obligācijām).

Or. en

Pamatojums

Ieguldītājs optimāli jāinformē par iespējām un riskiem, tostarp par saistību starp 
piemērojamo stratēģiju un citiem ieguldījumu veidiem.

Grozījums Nr. 1103
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – jd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jd) jebkādas izmaiņas 17. panta 5. punktā 
noteiktajā atbildības režīmā, kuras izraisa 
AIFP un depozitārija līguma noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 1104
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – je apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

je) informācija par AIFP akcionāriem vai 
locekļiem, kuriem ir kvalifikācijas 
kapitāldaļa, neatkarīgi no tā, vai tie ir tieši 
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vai netieši pārstāvēti un no tā, vai tie ir 
fiziskas vai juridiskas personas, un 
informācija par šo kapitāldaļu apjomu;

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā saistītos riskus, ieguldītājiem sniedzamajai informācijai jābūt visaptverošai. AIF 
un arī AIFP rezultātu izklāsts ir viens no galvenajiem aspektiem, pieņemot lēmumu par 
ieguldījuma veikšanu. Šī informācija pārāk bieži ir neobjektīva un maldinoša. Pārdomāta 
lēmuma pieņemšanai nepieciešama arī informācija par patiesi veiktajām maksām un līdzekļu 
avotiem. Ikmēneša informācija par AIF riska profilu arī ļaus ieguldītājiem pārvaldīt riskus.

Grozījums Nr. 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – jf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jf) informācija par AIFP pārvaldītā AIF 
rezultātu izklāstu, tostarp pastāvošu vai 
likvidētu AIF darbības dati, un, ja AIFP 
ir juridiska persona, — informācija par 
AIFP juridiskajiem pārstāvjiem, 
vadītājiem un galvenajiem darbiniekiem;

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā saistītos riskus, ieguldītājiem sniedzamajai informācijai jābūt visaptverošai. AIF 
un arī AIFP rezultātu izklāsts ir viens no galvenajiem aspektiem, pieņemot lēmumu par 
ieguldījuma veikšanu. Šī informācija pārāk bieži ir neobjektīva un maldinoša. Pārdomāta 
lēmuma pieņemšanai nepieciešama arī informācija par patiesi veiktajām maksām un līdzekļu 
avotiem. Ikmēneša informācija par AIF riska profilu arī ļaus ieguldītājiem pārvaldīt riskus.
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Grozījums Nr. 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – jg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jg) detalizēts apraksts par AIF iegūto 
līdzekļu avotu, apgrozījuma termiņu un 
apjomu, tostarp par AIF pārvaldošā AIFP 
tieši vai netieši ieguldīto daļu un par tā 
pārstāvjiem, vadītājiem un darbiniekiem;

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā saistītos riskus, ieguldītājiem sniedzamajai informācijai jābūt visaptverošai. AIF 
un arī AIFP rezultātu izklāsts ir viens no galvenajiem aspektiem, pieņemot lēmumu par 
ieguldījuma veikšanu. Šī informācija pārāk bieži ir neobjektīva un maldinoša. Pārdomāta 
lēmuma pieņemšanai nepieciešama arī informācija par patiesi veiktajām maksām un līdzekļu 
avotiem. Ikmēneša informācija par AIF riska profilu arī ļaus ieguldītājiem pārvaldīt riskus.

Grozījums Nr. 1107
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par katru AIFP pārvaldīto AIF tam
periodiski jāpaziņo ieguldītājiem šāda 
informācija:

2. Par katru AIF, kuru AIFP pārvalda un 
attiecībā uz kuru darbojas izpirkšanas 
tiesības, AIFP periodiski jāpaziņo 
ieguldītājiem šāda informācija: 

Or. en

Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.



AM\805040LV.doc 71/110 PE439.133v01-00

LV

Grozījums Nr. 1108
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par katru AIFP pārvaldīto AIF tam
periodiski jāpaziņo ieguldītājiem šāda 
informācija:

2. Par katru AIF, kuru AIFP pārvalda un 
attiecībā uz kuru darbojas izpirkšanas 
tiesības, AIFP periodiski jāpaziņo 
ieguldītājiem šāda informācija: 

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1109
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par katru AIFP pārvaldīto AIF tam 
periodiski jāpaziņo ieguldītājiem šāda 
informācija:

2. Par katru AIF, kuru AIFP pārvalda un 
attiecībā uz kuru darbojas izpirkšanas 
tiesības, AIFP periodiski jāpaziņo 
ieguldītājiem šāda informācija:

Or. en

Pamatojums

Ja izpirkšanas tiesības nedarbojas, nav nepieciešamības īpaši atklāt informāciju par 
nelikvīdiem aktīviem un likviditāti.
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Grozījums Nr. 1110
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par katru AIFP pārvaldīto AIF tam
periodiski jāpaziņo ieguldītājiem šāda 
informācija:

2. Par katru AIF, kuru AIFP pārvalda un 
attiecībā uz kuru pēc ieguldītāju izvēles ir 
iespējama izpirkšana, AIFP periodiski 
jāpaziņo ieguldītājiem šāda informācija: 

Or. en

Pamatojums

Privātā kapitāla fondu fondi (un privātā kapitāla fondi) iegulda nelikvīdos ieguldījumos un 
nenodod ieguldītājiem izpirkšanas tiesības.  Ja ieguldītājiem nav tiesību izpirkt, nevajadzētu 
būt nepieciešamībai periodiski atklāt informāciju par nelikvīdiem aktīviem un likviditāti.

Grozījums Nr. 1111
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par katru AIFP pārvaldīto AIF tam
periodiski jāpaziņo ieguldītājiem šāda 
informācija:

2. Par katru AIF, kuru AIFP pārvalda, 
AIFP periodiski jāpaziņo privātiem
ieguldītājiem šāda informācija: 

Or. en

Pamatojums

Profesionāli ieguldītāji tiek uzskatīti par „profesionāliem” atbilstoši MiFID II pielikumam. 
Turklāt šiem ieguldītājiem ir noteikts priekšstats par to, kāda informācija viņiem 
nepieciešama saistībā ar viņu ieguldījumiem. Acīmredzami informācijas prasības, kas 
pielāgotas privātu ieguldītāju vajadzībām, nav nepieciešamības noteikt arī profesionāliem 
ieguldītājiem. Attiecībā uz informācijas publiskošanu AIFP vienīgais pienākums ir „darīt 
pieejamu” attiecīgo informāciju.
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Grozījums Nr. 1112
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par katru AIFP pārvaldīto AIF tam
periodiski jāpaziņo ieguldītājiem šāda 
informācija:

2. AIF un AIFP par katru AIF, kuru tas 
pārvalda, periodiski jāpaziņo 
ieguldītājiem, saņēmējiem, viņu 
pārstāvjiem un viņu nozīmētājiem 
analītiķiem šāda informācija:

Or. en

Pamatojums

Pensiju fondiem ir īpaša atbildība par vecuma apdrošināšanu. Gadījumos, kad tie var veikt 
ieguldījumus AIF, īpašas informācijas paziņošanas prasības AIF ir būtiski svarīgas. 
Galvenajiem ieguldītājiem, proti, vecuma apdrošināšanas saņēmējiem būtu jāsaņem visa 
būtiskā informācija, tādējādi nodrošinot viņu pilnvarotā, proti, viņu pensiju fonda, 
uzraudzību.

Grozījums Nr. 1113
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par katru AIFP pārvaldīto AIF tam
periodiski jāpaziņo ieguldītājiem šāda 
informācija:

2. AIF un AIFP par katru AIF, kuru tas 
pārvalda, periodiski jāpaziņo 
ieguldītājiem, saņēmējiem, viņu 
pārstāvjiem un viņu nozīmētājiem 
analītiķiem šāda informācija:

Or. en

Pamatojums

Pensiju fondiem ir īpaša atbildība par vecuma apdrošināšanu. Gadījumos, kad tie var veikt 
ieguldījumus AIF, īpašas informācijas paziņošanas prasības AIF ir būtiski svarīgas. 
Galvenajiem ieguldītājiem, proti, vecuma apdrošināšanas saņēmējiem būtu jāsaņem visa 
būtiskā informācija, tādējādi nodrošinot viņu pilnvarotā, proti, viņu pensiju fonda, 
uzraudzību.
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Grozījums Nr. 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par katru AIFP pārvaldīto AIF tam
periodiski jāpaziņo ieguldītājiem šāda 
informācija:

2. Par katru AIF, kuru AIFP pārvalda, 
AIFP jāpaziņo ieguldītājiem šāda 
informācija:

Or. en

Grozījums Nr. 1115
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – a un b apakšpunkti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tādu AIF aktīvu procentuālais 
daudzums, kuri ir pakļauti no likviditātes 
trūkuma izrietošiem īpašiem pasākumiem;

a) periodiski tādu AIF aktīvu procentuālais 
daudzums, kuri ir pakļauti no likviditātes 
trūkuma izrietošiem īpašiem pasākumiem;

b) jebkādi jauni pasākumi AIF likviditātes 
pārvaldībai;

b) periodiski jebkādi jauni pasākumi AIF 
likviditātes pārvaldībai;

Or. en

Grozījums Nr. 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) AIF pašreizējais riska profils un AIFP 
izmantotās risku pārvaldības sistēmas šo 
risku pārvaldīšanai.

c) periodiski, tomēr ne retāk kā reizi 
mēnesī, ja vien informācija nav 
mainījusies kopš pēdējās paziņošanas,
AIF pašreizējais riska profils, tostarp 
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izmantoto piesaistīto līdzekļu līmenis, un 
AIFP izmantotās risku pārvaldības 
sistēmas šo risku pārvaldīšana

Or. en

Grozījums Nr. 1117
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) būtiskas izmaiņas turēšanas kārtībā; 

Or. en

Grozījums Nr. 1118
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) vajadzības gadījumā to AIF aktīvu 
procents, kuri pakļauti atkārtotai 
izmantošanai un nodošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1119
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar AIF, kuros ieguldījumus var 
veikt pensiju fondi, publicēt visu 
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informāciju par riskiem, kas raksturīgi šo 
aktīvu grupai. 
Komisija nosaka papildu informācijas 
paziņošanas prasības šajā sakarībā.

Or. en

Pamatojums

Pensiju fondiem ir īpaša atbildība par vecuma apdrošināšanu. Gadījumos, kad tie var veikt 
ieguldījumus AIF, īpašas informācijas paziņošanas prasības AIF ir būtiski svarīgas. 
Galvenajiem ieguldītājiem, proti, vecuma apdrošināšanas saņēmējiem būtu jāsaņem visa 
būtiskā informācija, tādējādi nodrošinot viņu pilnvarotā, proti, viņu pensiju fonda, 
uzraudzību.

Grozījums Nr. 1120
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar AIF, kuros ieguldījumus var 
veikt pensiju fondi, publicēt visu 
informāciju par riskiem, kas raksturīgi šo 
aktīvu grupai. 
Komisija nosaka papildu informācijas 
paziņošanas prasības šajā sakarībā.

Or. en

Pamatojums

Pensiju fondiem ir īpaša atbildība par vecuma apdrošināšanu. Gadījumos, kad tie var veikt 
ieguldījumus AIF, īpašas informācijas paziņošanas prasības AIF ir būtiski svarīgas. 
Galvenajiem ieguldītājiem, proti, vecuma apdrošināšanas saņēmējiem būtu jāsaņem visa 
būtiskā informācija, tādējādi nodrošinot viņu pilnvarotā, proti, viņu pensiju fonda, 
uzraudzību.
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Grozījums Nr. 1121
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
AIFP informācijas paziņošanas 
pienākumus un 2. punktā minēto 
informācijas paziņošanas biežumu. Šādus 
pasākumus pielāgo tādam AIFP, uz kuru 
tie attiecas.

3. Komisija, izmantojot deleģētos aktus 
atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam, var 
noteikt pasākumus, tādējādi detalizētāk 
nosakot AIFP informācijas paziņošanas 
pienākumus un 2. punktā minēto 
informācijas paziņošanas biežumu. Šādus 
aktus pielāgo tādam AIFP, uz kuru tie 
attiecas.

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.

Grozījums Nr. 1122
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
AIFP informācijas paziņošanas 
pienākumus un 2. punktā minēto 
informācijas paziņošanas biežumu. Šādus 
pasākumus pielāgo tādam AIFP, uz kuru 
tie attiecas.

3. Komisija pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot AIF un AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus un 2. 
punktā minēto informācijas paziņošanas 
biežumu. Šādus aktus pielāgo tādam AIF 
un AIFP, uz kuru tie attiecas.

Or. en
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Pamatojums

Skatīt pamatojumu saistībā ar virsrakstu.  Direktīvas 19.–30. pants jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1123
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
AIFP informācijas paziņošanas 
pienākumus un 2. punktā minēto 
informācijas paziņošanas biežumu. Šādus 
pasākumus pielāgo tādam AIFP, uz kuru 
tie attiecas.

3. Komisija pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot AIF un AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus un 2. 
punktā minēto informācijas paziņošanas 
biežumu. Šādus aktus pielāgo tādam AIF 
un AIFP, uz kuru tie attiecas.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu saistībā ar virsrakstu. Direktīvas 19.–30. pants jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1124
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
AIFP informācijas paziņošanas 
pienākumus un 2. punktā minēto 
informācijas paziņošanas biežumu. Šādus 
pasākumus pielāgo tādam AIFP, uz kuru 
tie attiecas.

3. Komisija pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus un 
2. punktā minēto informācijas paziņošanas 
biežumu. Šādus aktus pielāgo tādam AIFP, 
uz kuru tie attiecas, un tie ir samērīgi, cita 
starpā ņemot vērā dažādo AIFP veidu 
dažādos izmērus, līdzekļus, sarežģītību, 
būtību, ieguldījumus, ieguldījumu 
stratēģijas un metodes, kā arī struktūru 
un ieguldītājus.



AM\805040LV.doc 79/110 PE439.133v01-00

LV

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1125
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
AIFP informācijas paziņošanas 
pienākumus un 2. punktā minēto 
informācijas paziņošanas biežumu. Šādus 
pasākumus pielāgo tādam AIFP, uz kuru 
tie attiecas.

3. Komisija pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus un 
2. punktā minēto informācijas paziņošanas 
biežumu. Šādus aktus pielāgo tādam AIFP, 
uz kuru tie attiecas, un tie ir samērīgi, cita 
starpā ņemot vērā dažādo AIFP veidu 
dažādos izmērus, līdzekļus, sarežģītību, 
būtību, ieguldījumus, ieguldījumu 
stratēģijas un metodes, kā arī struktūru 
un ieguldītājus.

Or. en

Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1126
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
AIFP informācijas paziņošanas 
pienākumus un 2. punktā minēto 
informācijas paziņošanas biežumu. Šādus 
pasākumus pielāgo tādam AIFP, uz kuru 

3. Komisija pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus un 
2. punktā minēto informācijas paziņošanas 
biežumu. Šādus aktus pielāgo tādam AIFP, 
uz kuru tie attiecas, un tie ir samērīgi, cita 
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tie attiecas. starpā ņemot vērā dažādo AIFP veidu 
dažādos izmērus, līdzekļus, sarežģītību, 
būtību, ieguldījumus, ieguldījumu 
stratēģijas un metodes, kā arī struktūru 
un ieguldītājus.

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1127
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
AIFP informācijas paziņošanas 
pienākumus un 2. punktā minēto 
informācijas paziņošanas biežumu. Šādus 
pasākumus pielāgo tādam AIFP, uz kuru 
tie attiecas.

3. Komisija pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus un 
2. punktā minēto informācijas paziņošanas 
biežumu. Šādus aktus pielāgo tādam AIFP, 
uz kuru tie attiecas, un tie ir samērīgi, cita 
starpā ņemot vērā dažādo AIFP veidu 
dažādos izmērus, līdzekļus, sarežģītību, 
būtību, ieguldījumus, ieguldījumu 
stratēģijas un metodes, kā arī struktūru 
un ieguldītājus.

Or. en

Pamatojums

Tas ļauj direktīvā labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.
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Grozījums Nr. 1128
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
AIFP informācijas paziņošanas 
pienākumus un 2. punktā minēto 
informācijas paziņošanas biežumu. Šādus 
pasākumus pielāgo tādam AIFP, uz kuru 
tie attiecas.

3. Komisija pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus un 
2. punktā minēto informācijas paziņošanas 
biežumu. Šādus aktus pielāgo tādam AIFP, 
uz kuru tie attiecas, un tie ir samērīgi, cita 
starpā ņemot vērā dažādo AIFP veidu 
dažādos izmērus, līdzekļus, sarežģītību, 
būtību, ieguldījumus, ieguldījumu 
stratēģijas un metodes, kā arī struktūru 
un ieguldītājus.

Or. en

Pamatojums

2. līmeņa īstenošanas pasākumiem vajadzētu būt samērīgiem un nevajadzētu pārmērīgi 
noslogot uzņēmumus, ja skaidrs ieguvums neatsver šo pasākumu īstenošanas izmaksas.

Grozījums Nr. 1129
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.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
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Pamatojums

Dirketīvas 19. un 20. panti ir nevajadzīgi un nepiemēroti šāda veida uzņēmumiem. Uz 
minētajām rūpnieciskajām kontrolakciju sabiedrībām jau attiecas spēkā esošie ES tiesību akti 
par pārredzamību un informācijas paziņošanu, proti, Prospektu direktīva un Atklātības 
prasību direktīva, kā arī dalībvalstu noteikumi un kotēšanas noteikumi. Tādējādi šie 
uzņēmumi jau sniedz piemērotu informāciju. Uzņēmums, kura akcijas tiek tirgotas atvērtā 
tirgū, nevar sniegt ieguldītājiem 20. pantā pieprasīto informāciju, pirms tie veic ieguldījumus 
šajā uzņēmumā.

Grozījums Nr. 1130

Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP regulāri ziņo tā piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm par 
galvenajiem tirgiem un instrumentiem, ar 
kuru tirdzniecību tas nodarbojas pārvaldītā 
AIF vārdā.

1. AIF un AIFP par katru AIF, ko tas 
pārvalda, regulāri ziņo tā piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm par 
galvenajiem tirgiem un instrumentiem, ar
kuru tirdzniecību tas nodarbojas.

Or. en

Pamatojums

21. panta 2. punkta aa) apakšpunkts (jauns): atbilstoši 20. panta 1. punkta a) apakšpunktam 
kompetentajām iestādēm vajadzētu saņemt tādu pašu informāciju kā ieguldītājiem. Attiecībā 
uz citiem noteikumiem skatīt pamatojumu saistībā ar virsrakstu. Direktīvas 19.–30. pants 
jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1131
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP regulāri ziņo tā piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm par 

1. AIF un AIFP par katru AIF, ko tas 
pārvalda, regulāri ziņo tā piederības 



AM\805040LV.doc 83/110 PE439.133v01-00

LV

galvenajiem tirgiem un instrumentiem, ar 
kuru tirdzniecību tas nodarbojas pārvaldītā 
AIF vārdā.

dalībvalsts kompetentajām iestādēm par 
galvenajiem tirgiem un instrumentiem, ar 
kuru tirdzniecību tas nodarbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 1132
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP sniedz apkopotu informāciju par 
galvenajiem instrumentiem, ar kuru 
tirdzniecību tas nodarbojas, tirgiem, kuros 
tas līdzdarbojas vai aktīvi nodarbojas ar 
tirdzniecību, un par galvenajām ietekmēm, 
kam katrs no pārvaldītajiem AIF ir 
pakļauts, un katra pārvaldītā AIF
visnozīmīgāko līdzekļu koncentrāciju.

AIF un AIFP par katru AIF, ko tas 
pārvalda, sniedz apkopotu informāciju par 
galvenajiem instrumentiem, ar kuru 
tirdzniecību tas nodarbojas, tirgiem, kuros 
tas līdzdarbojas vai aktīvi nodarbojas ar 
tirdzniecību, un par galvenajām ietekmēm, 
kam katrs no pārvaldītajiem AIF ir 
pakļauts, un visnozīmīgāko līdzekļu 
koncentrāciju.

Or. en

Pamatojums

21. panta 2. punkta aa) apakšpunkts (jauns): atbilstoši 20. panta 1. punkta a) apakšpunktam 
kompetentajām iestādēm vajadzētu saņemt tādu pašu informāciju kā ieguldītājiem. Attiecībā 
uz citiem noteikumiem skatīt pamatojumu saistībā ar virsrakstu. Direktīvas 19.–30. pants 
jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1133
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP sniedz apkopotu informāciju par 
galvenajiem instrumentiem, ar kuru 
tirdzniecību tas nodarbojas, tirgiem, kuros 
tas līdzdarbojas vai aktīvi nodarbojas ar 

AIF un AIFP par katru AIF, ko tas 
pārvalda, sniedz apkopotu informāciju par 
galvenajiem instrumentiem, ar kuru 
tirdzniecību tas nodarbojas, tirgiem, kuros 
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tirdzniecību, un par galvenajām ietekmēm, 
kam katrs no pārvaldītajiem AIF ir 
pakļauts, un katra pārvaldītā AIF
visnozīmīgāko līdzekļu koncentrāciju.

tas līdzdarbojas vai aktīvi nodarbojas ar 
tirdzniecību, un par galvenajām ietekmēm, 
kam katrs no pārvaldītajiem AIF ir 
pakļauts, un visnozīmīgāko līdzekļu 
koncentrāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP sniedz apkopotu informāciju par 
galvenajiem instrumentiem, ar kuru 
tirdzniecību tas nodarbojas, tirgiem, kuros 
tas līdzdarbojas vai aktīvi nodarbojas ar 
tirdzniecību, un par galvenajām ietekmēm, 
kam katrs no pārvaldītajiem AIF ir 
pakļauts, un katra pārvaldītā AIF 
visnozīmīgāko līdzekļu koncentrāciju.

AIFP sniedz informāciju par galvenajiem 
instrumentiem, ar kuru tirdzniecību tas 
nodarbojas, tirgiem, kuros tas līdzdarbojas 
vai aktīvi nodarbojas ar tirdzniecību, un par 
galvenajām ietekmēm, kam katrs no 
pārvaldītajiem AIF ir pakļauts, un katra 
pārvaldītā AIF visnozīmīgāko līdzekļu 
koncentrāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1135
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP sniedz apkopotu informāciju par 
galvenajiem instrumentiem, ar kuru 
tirdzniecību tas nodarbojas, tirgiem, kuros 
tas līdzdarbojas vai aktīvi nodarbojas ar 
tirdzniecību, un par galvenajām ietekmēm, 
kam katrs no pārvaldītajiem AIF ir 
pakļauts, un katra pārvaldītā AIF 
visnozīmīgāko līdzekļu koncentrāciju.

AIFP sniedz apkopotu informāciju par 
galvenajiem instrumentiem, ar kuru 
tirdzniecību tas nodarbojas, tirgiem, kuros 
tas līdzdarbojas vai aktīvi nodarbojas ar 
tirdzniecību, un par galvenajiem ar 
tirdzniecību saistītajiem riskiem, kam 
katrs no pārvaldītajiem AIF ir pakļauts, un 
katra pārvaldītā AIF visnozīmīgāko 
līdzekļu koncentrāciju, kas no tiem izriet.
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Or. en

Pamatojums

Privātā kapitāla AIFP nenodarbojas ar vērstpapīru tirdzniecību, bet gan ar ilgtermiņa 
ieguldījumiem nelielā skaitā nelikvīdu ieguldījumu, kuru turēšanas periods parasti ir 3–
7 gadi.

Grozījums Nr. 1136
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP sniedz apkopotu informāciju par 
galvenajiem instrumentiem, ar kuru 
tirdzniecību tas nodarbojas, tirgiem, kuros 
tas līdzdarbojas vai aktīvi nodarbojas ar 
tirdzniecību, un par galvenajām ietekmēm, 
kam katrs no pārvaldītajiem AIF ir 
pakļauts, un katra pārvaldītā AIF 
visnozīmīgāko līdzekļu koncentrāciju.

AIFP sniedz apkopotu informāciju par 
galvenajiem instrumentiem, ar kuru 
tirdzniecību tas nodarbojas, tirgiem, kuros 
tas līdzdarbojas vai aktīvi nodarbojas ar 
tirdzniecību, un par galvenajiem ar 
tirdzniecību saistītajiem riskiem, kam 
katrs no pārvaldītajiem AIF ir pakļauts, un 
katra pārvaldītā AIF visnozīmīgāko 
līdzekļu koncentrāciju, kas no tiem izriet.

Or. en

Pamatojums

AIFP jāsniedz kompetentajai iestādei gada pārskats par katru fondu, ko tas pārvalda, un 
katru ceturksni — pārvaldīto fondu saraksts. Citas 21. panta prasības ir piemērojamas tikai 
tiem fondiem (21. panta 1. punkts), kuri regulāri tirgojas atvērtā tirgū, un tiem fondiem 
(21. panta 2. punkts), kuriem ir izpirkšanas tiesības. Šīs prasības nevajadzētu piemērot 
fondiem, kuri veic ieguldījumus tikai nekotētos vērtspapīros vai slēgtos fondos.

Grozījums Nr. 1137
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP sniedz apkopotu informāciju par 
galvenajiem instrumentiem, ar kuru 

AIFP sniedz apkopotu informāciju par 
galvenajiem instrumentiem, ar kuru 
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tirdzniecību tas nodarbojas, tirgiem, kuros 
tas līdzdarbojas vai aktīvi nodarbojas ar 
tirdzniecību, un par galvenajām ietekmēm, 
kam katrs no pārvaldītajiem AIF ir 
pakļauts, un katra pārvaldītā AIF 
visnozīmīgāko līdzekļu koncentrāciju.

tirdzniecību tas nodarbojas, tirgiem, kuros 
tas līdzdarbojas vai aktīvi nodarbojas ar 
tirdzniecību, un par galvenajiem ar 
tirdzniecību saistītajiem riskiem, kam 
katrs no pārvaldītajiem AIF ir pakļauts, un 
katra pārvaldītā AIF visnozīmīgāko 
līdzekļu koncentrāciju, kas no tiem izriet.

Or. en

Pamatojums

Privātā kapitāla AIFP nenodarbojas ar vērstpapīru tirdzniecību, bet gan ar ilgtermiņa 
ieguldījumiem nelielā skaitā nelikvīdu ieguldījumu, kuru turēšanas periods parasti ir 3–
7 gadi, tāpēc šie noteikumi neattiecas uz privātā kapitāla ieguldījumu fondiem. Nepiemērotu 
informācijas sniegšanas prasību piemērošanu tikai radītu nevajadzīgus izdevumus AIFP un 
kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 1138
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP sniedz apkopotu informāciju par 
galvenajiem instrumentiem, ar kuru 
tirdzniecību tas nodarbojas, tirgiem, kuros 
tas līdzdarbojas vai aktīvi nodarbojas ar 
tirdzniecību, un par galvenajām ietekmēm, 
kam katrs no pārvaldītajiem AIF ir 
pakļauts, un katra pārvaldītā AIF 
visnozīmīgāko līdzekļu koncentrāciju.

AIFP sniedz apkopotu informāciju par 
galvenajiem instrumentiem, ar kuru 
tirdzniecību tas nodarbojas, tirgiem, kuros 
tas līdzdarbojas vai aktīvi nodarbojas ar 
tirdzniecību, un par galvenajiem ar 
tirdzniecību saistītajiem riskiem, kam 
katrs no pārvaldītajiem AIF ir pakļauts, un 
katra pārvaldītā AIF visnozīmīgāko 
līdzekļu koncentrāciju, kas no tiem izriet.

Or. en
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Grozījums Nr. 1139
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP par katru pārvaldīto AIF 
periodiski jāziņo piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm šāda informācija:

2. Par katru AIF, kuru AIFP pārvalda un 
attiecībā uz kuru darbojas izpirkšanas 
tiesības, AIFM periodiski jāziņo piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm šāda 
informācija

Or. en

Pamatojums

Ieteikto grozījumu mērķis ir labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1140
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP par katru pārvaldīto AIF 
periodiski jāziņo piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm šāda informācija:

2. Par katru AIF, kuru AIFP pārvalda un 
attiecībā uz kuru darbojas izpirkšanas 
tiesības, AIFM periodiski jāziņo piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm šāda 
informācija

Or. en

Pamatojums

AIFP jāsniedz kompetentajai iestādei gada pārskats par katru fondu, ko tas pārvalda, un 
katru ceturksni — pārvaldīto fondu saraksts. Citas 21. panta prasības ir piemērojamas tikai 
tiem fondiem (21. panta 1. punkts), kuri regulāri tirgojas atvērtā tirgū, un tiem fondiem 
(21. panta 2. punkts), kuriem ir izpirkšanas tiesības. Šīs prasības nevajadzētu piemērot 
fondiem, kuri veic ieguldījumus tikai nekotētos vērtspapīros vai slēgtos fondos.
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Grozījums Nr. 1141
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP par katru pārvaldīto AIF 
periodiski jāziņo piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm šāda informācija:

2. Par katru AIF, kuru AIFP pārvalda un 
attiecībā uz kuru darbojas izpirkšanas 
tiesības, AIFM periodiski jāziņo piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm šāda 
informācija

Or. en

Pamatojums

Šo noteikumu nevajadzētu piemērot privātā kapitāla AIF, jo tie ir nelikvīdi instrumenti, kas 
veic ieguldījumus īpašas kategorijas nelikvīdu aktīvu grupā, ja vien to profils vai likviditātes 
prasības nemainās tā, ka ir nepieciešama periodiska informācijas paziņošana. Šo noteikumu 
piemērojot privātā kapitāla AIF, kuriem nav izpirkšanas tiesību, AIFP un kompetentajām 
iestādem rastos nevajadzīgi izdevumi. Šis noteikums jāgroza, lai tas būtu piemērojams tikai 
tad, kad tas nepieciešams.

Grozījums Nr. 1142
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP par katru pārvaldīto AIF 
periodiski jāziņo piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm šāda informācija:

2. Par katru AIF, kuru AIFP pārvalda un 
attiecībā uz kuru darbojas izpirkšanas
tiesības, AIFM periodiski jāziņo piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm šāda 
informācija

Or. en



AM\805040LV.doc 89/110 PE439.133v01-00

LV

Grozījums Nr. 1143
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP par katru pārvaldīto AIF periodiski 
jāziņo piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm šāda informācija:

2. AIFM jāpaziņo a), b) un 
c) apakšpunktā minētā informācija 
saistībā tikai ar tiem AIF, attiecībā uz 
kuriem pēc ieguldītāju izvēles ir iespējama 
izpirkšana. AIFP par katru pārvaldīto AIF 
periodiski jāziņo piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm šāda informācija:

Or. en

Pamatojums

Ja ieguldītājiem nav tiesību izpirkt, nevajadzētu būt nepieciešamībai periodiski ziņot par 
nelikvīdiem aktīviem un likviditāti.

Grozījums Nr. 1144
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP par katru pārvaldīto AIF 
periodiski jāziņo piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm šāda informācija:

2. AIF un AIFP par katru AIF, ko tas 
pārvalda, periodiski jāziņo piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm šāda 
informācija:

Or. en
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Grozījums Nr. 1145
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP par katru pārvaldīto AIF 
periodiski jāziņo piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm šāda informācija:

2. AIF un AIFP par katru AIF, ko tas 
pārvalda, periodiski jāziņo piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm šāda 
informācija:

Or. en

Pamatojums

21. panta 2. punkta aa) apakšpunkts (jauns): atbilstoši 20. panta 1. punkta a) apakšpunktam 
kompetentajām iestādēm vajadzētu saņemt tādu pašu informāciju kā ieguldītājiem. Attiecībā 
uz citiem noteikumiem skatīt pamatojumu saistībā ar virsrakstu. Direktīvas 19.–30. pants 
jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1146
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP par katru pārvaldīto AIF periodiski 
jāziņo piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm šāda informācija:

2. AIFP par katru pārvaldīto AIF pēc 
pieprasījuma periodiski nodrošina
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

It is appropriate to provide supervisors with the power to collect systemically relevant 
information from AIFM to enable the identification and assessment of emerging systemic 
risks. It is not however necessary to require that all AIFM subject to the Directive 
periodically report information to their supervisors. Such a requirement would impose 
disproportionate costs on those AIFM which are not of systemic importance/relevance and 
would require supervisors to collect vast quantities of data and information which could 
overwhelm them and risk shifting their focus away from systemically important/relevant 
AIFM.
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Grozījums Nr. 1147
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP par katru pārvaldīto AIF periodiski 
jāziņo piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm šāda informācija:

2. AIFP par katru pārvaldīto AIF periodiski 
jāziņo piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) šāda 
informācija:

Or. en

Pamatojums

EVTI vajadzētu darboties kā AIFP galīgajam uzraugam, tādēļ šai iestādei vajadzētu adresēt 
visus pārskatus un būtisko informāciju.

Grozījums Nr. 1148
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) apraksts par AIF ieguldījumu 
stratēģiju un mērķiem, visiem aktīviem, 
kuros AIF var ieguldīt, metodēm, ko AIF 
drīkst izmantot, un visiem saistītajiem 
riskiem, jebkādiem piemērojamajiem 
ieguldījumu ierobežojumiem, apstākļiem, 
kuros AIF var izmantot piesaistītos 
līdzekļus, atļautajiem piesaistīto līdzekļu 
veidiem un avotiem un saistītajiem 
riskiem, kā arī par jebkādiem piesaistīto 
līdzekļu izmantošanas ierobežojumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 1149
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) apraksts par AIF ieguldījumu 
stratēģiju un mērķiem, visiem aktīviem, 
kuros AIF var ieguldīt, metodēm, ko AIF 
drīkst izmantot, un visiem saistītajiem 
riskiem, jebkādiem piemērojamajiem 
ieguldījumu ierobežojumiem, apstākļiem, 
kuros AIF var izmantot piesaistītos 
līdzekļus, atļautajiem piesaistīto līdzekļu 
veidiem un avotiem un saistītajiem 
riskiem, kā arī par jebkādiem piesaistīto 
līdzekļu izmantošanas ierobežojumiem;

Or. en

Pamatojums

21. panta 2. punkta aa) apakšpunkts (jauns): atbilstoši 20. panta 1. punkta a) apakšpunktam 
kompetentajām iestādēm vajadzētu saņemt tādu pašu informāciju kā ieguldītājiem. Attiecībā 
uz citiem noteikumiem skatīt pamatojumu saistībā ar virsrakstu. Direktīvas 19.–30. pants 
jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1150
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) AIF faktiskais riska profils un AIFP 
izmantotie risku pārvaldības instrumenti šo 
risku pārvaldīšanai; 

c) AIF faktiskais riska profils un risku 
pārvaldības instrumenti šo risku 
pārvaldīšanai; 

Or. en
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Grozījums Nr. 1151
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) AIF faktiskais riska profils un AIFP 
izmantotie risku pārvaldības instrumenti šo 
risku pārvaldīšanai; 

c) AIF faktiskais riska profils un risku 
pārvaldības instrumenti šo risku 
pārvaldīšanai; 

Or. en

Pamatojums

21. panta 2. punkta aa) apakšpunkts (jauns): atbilstoši 20. panta 1. punkta a) apakšpunktam 
kompetentajām iestādēm vajadzētu saņemt tādu pašu informāciju kā ieguldītājiem. Attiecībā 
uz citiem noteikumiem skatīt pamatojumu saistībā ar virsrakstu. Direktīvas 19.–30. pants 
jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) AIF faktiskais riska profils un AIFP 
izmantotie risku pārvaldības instrumenti šo 
risku pārvaldīšanai; 

c) AIF faktiskais riska profils, tostarp 
izmantoto piesaistīto līdzekļu līmenis, un 
AIFP izmantotie risku pārvaldības 
instrumenti šo risku pārvaldīšanai; 

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt pilnīgam priekšstatam par AIF un AIFP.
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Grozījums Nr. 1153
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) katra tā pārvaldītā AIF izmantoto 
piesaistīto līdzekļu vispārējais līmenis, 
sadalījums starp piesaistītajiem 
līdzekļiem, kas iegūti, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus, un piesaistītajiem 
līdzekļiem, kas iegūti no atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, un tas, cik lielā 
mērā to aktīvi ir izmantoti atkārtoti 
atbilstoši līdzekļu piesaistes kārtībai, 
tostarp pieci lielākie aizņemtās skaidrās 
naudas vai vērtspapīru avoti un 
piesaistītie līdzekļi, ko saņēmis katrs tā 
pārvaldītais AIF;

Or. en

Grozījums Nr. 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) attiecīgos gadījumos īstermiņa 
pārdošanas izmantošana pārskata perioda 
laikā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajā gadījumā jāizmanto horizontāli pasākumi.
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Grozījums Nr. 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) maksas struktūra un summas, kas 
izmaksātas AIFP;

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt pilnīgam priekšstatam par AIF un AIFP. Maksas 
struktūra ir svarīga riska noteikšanai.

Grozījums Nr. 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) ieguldītāju saraksts;

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt pilnīgam priekšstatam par AIF un AIFP. Ieguldītāju 
saraksts palīdzēs novērtēt, kāda veida ieguldītāji ir pakļauti sistēmiskam riskam.

Grozījums Nr. 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) AIF darbības dati, tostarp aktīvu 
novērtējums;



PE439.133v01-00 96/110 AM\805040LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt pilnīgam priekšstatam par AIF un AIFP.

Grozījums Nr. 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārkārtējos apstākļos un ja tas 
nepieciešams finanšu sistēmas stabilitātes 
un integritātes nodrošināšanai vai arī lai 
veicinātu ilgtermiņa ilgtspējīgu izaugsmi, 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes un Komisija var noteikt papildu 
ziņošanas prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 1159
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes, izmantojot vienotu informācijas 
sniegšanas formātu, sniedz Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģijai (ESRK) un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei 
(EVTI) 1. punkta da) apakšpunktā minēto 
apkopoto informāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 1160
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. AIFP par katru pārvaldīto AIF 
jāiesniedz piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm šādi dokumenti:

3. AIF un AIFP par katru AIF, ko tas 
pārvalda, jāiesniedz to piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādi 
dokumenti:

Or. en

Pamatojums

21. panta 2. punkta aa) apakšpunkts (jauns): atbilstoši 20. panta 1. punkta a) apakšpunktam 
kompetentajām iestādēm vajadzētu saņemt tādu pašu informāciju kā ieguldītājiem. Attiecībā 
uz citiem noteikumiem skatīt pamatojumu saistībā ar virsrakstu. Direktīvas 19.–30. pants 
jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1161
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. AIFP par katru pārvaldīto AIF 
jāiesniedz piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm šādi dokumenti:

3. AIF un AIFP par katru AIF, ko tas 
pārvalda, jāiesniedz to piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādi 
dokumenti:

Or. en

Pamatojums

21. panta 2. punkta aa) apakšpunkts (jauns): atbilstoši 20. panta 1. punkta a) apakšpunktam 
kompetentajām iestādēm vajadzētu saņemt tādu pašu informāciju kā ieguldītājiem. Attiecībā 
uz citiem noteikumiem skatīt pamatojumu saistībā ar virsrakstu. Direktīvas 19.–30. pants 
jāattiecina arī uz AIF.
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Grozījums Nr. 1162
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. AIFP par katru pārvaldīto AIF jāiesniedz 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm šādi dokumenti:

3. AIFP par katru pārvaldīto AIF jāiesniedz 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei 
(EVTI) un piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm šādi dokumenti:

Or. en

Pamatojums

EVTI vajadzētu darboties kā AIFP galīgajam uzraugam, tādēļ šai iestādei vajadzētu adresēt 
visus pārskatus un būtisko informāciju.

Grozījums Nr. 1163
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katra AIFP pārvaldītā AIF gada 
pārskats par katru finanšu gadu četru 
mēnešu laikā pēc attiecīgā perioda beigām;

a) gada pārskats par katru finanšu gadu 
četru mēnešu laikā pēc attiecīgā perioda 
beigām;

Or. en

Pamatojums

21. panta 2. punkta aa) apakšpunkts (jauns): atbilstoši 20. panta 1. punkta a) apakšpunktam 
kompetentajām iestādēm vajadzētu saņemt tādu pašu informāciju kā ieguldītājiem. Attiecībā 
uz citiem noteikumiem skatīt pamatojumu saistībā ar virsrakstu. Direktīvas 19.–30. pants 
jāattiecina arī uz AIF.
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Grozījums Nr. 1164
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katra AIFP pārvaldītā AIF gada 
pārskats par katru finanšu gadu četru 
mēnešu laikā pēc attiecīgā perioda beigām;

a) gada pārskats par katru finanšu gadu 
četru mēnešu laikā pēc attiecīgā perioda 
beigām;

Or. en

Pamatojums

21. panta 2. punkta aa) apakšpunkts (jauns): atbilstoši 20. panta 1. punkta a) apakšpunktam 
kompetentajām iestādēm vajadzētu saņemt tādu pašu informāciju kā ieguldītājiem. Attiecībā 
uz citiem noteikumiem skatīt pamatojumu saistībā ar virsrakstu. Direktīvas 19.–30. pants 
jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1165
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katra AIFP pārvaldītā AIF gada pārskats 
par katru finanšu gadu četru mēnešu laikā 
pēc attiecīgā perioda beigām;

a) katra AIFP pārvaldītā AIF gada pārskats 
par katru finanšu gadu četru mēnešu laikā 
pēc attiecīgā perioda beigām vai, ja 
informācija jāsaņem no trešām pusēm 
(piemēram, AIF pamatieguldījumu 
revīzijas gadījumā), — ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pēc finanšu gada beigām;

Or. en

Pamatojums

Lai revidētu privātā kapitāla fondu, vispirms var būt nepieciešams pabeigt revīziju saistībā ar 
portfeļa uzņēmumiem. Šī iemesla dēļ šajā direktīvā jāparedz pietiekams laiks šādas revīzijas 
veikšanai, ņemot vērā laiku, kas ir šādu portfeļa uzņēmumu rīcībā to pārskatu sagatavošanai. 
Tāpēc AIF paredzētais obligātais četru mēnešu laikposms nebūtu piemērots.
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Grozījums Nr. 1166
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katra AIFP pārvaldītā AIF gada pārskats 
par katru finanšu gadu četru mēnešu laikā 
pēc attiecīgā perioda beigām;

a) katra AIFP pārvaldītā AIF gada pārskats 
par katru finanšu gadu četru mēnešu laikā 
pēc attiecīgā perioda beigām vai, ja 
informācija jāsaņem no trešām pusēm 
(piemēram, AIF pamatieguldījumu 
revīzijas gadījumā), — ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pēc finanšu gada beigām;

Or. en

Pamatojums

Lai revidētu privātā kapitāla fondu, vispirms var būt nepieciešams pabeigt revīziju saistībā ar 
portfeļa uzņēmumiem. Šī iemesla dēļ šajā direktīvā jāparedz pietiekams laiks šādas revīzijas 
veikšanai, ņemot vērā laiku, kas ir šādu portfeļa uzņēmumu rīcībā to pārskatu sagatavošanai. 
Tāpēc AIF paredzētais obligātais četru mēnešu laikposms nebūtu piemērots.

Grozījums Nr. 1167
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katra AIFP pārvaldītā AIF gada pārskats 
par katru finanšu gadu četru mēnešu laikā 
pēc attiecīgā perioda beigām;

a) katra AIFP pārvaldītā AIF gada pārskats 
par katru finanšu gadu četru mēnešu laikā 
pēc attiecīgā perioda beigām vai, ja 
informācija jāsaņem no trešām pusēm 
(piemēram, AIF pamatieguldījumu 
revīzijas gadījumā), — ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pēc finanšu gada beigām; 

Or. en
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Grozījums Nr. 1168
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katra AIFP pārvaldītā AIF gada pārskats 
par katru finanšu gadu četru mēnešu laikā 
pēc attiecīgā perioda beigām;

a) katra AIFP pārvaldītā AIF gada pārskats 
par katru finanšu gadu četru mēnešu laikā 
pēc attiecīgā perioda beigām vai, ja 
informācija jāsaņem no trešām pusēm 
(piemēram, AIF pamatieguldījumu 
revīzijas gadījumā), — ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pēc finanšu gada beigām;

Or. en

Pamatojums

AIFP jāsniedz kompetentajai iestādei gada pārskats par katru fondu, ko tas pārvalda, un 
katru ceturksni — pārvaldīto fondu saraksts. Citas 21. panta prasības ir piemērojamas tikai 
tiem fondiem (21. panta 1. punkts), kuri regulāri tirgojas atvērtā tirgū, un tiem fondiem 
(21. panta 2. punkts), kuriem ir izpirkšanas tiesības. Šīs prasības nevajadzētu piemērot 
fondiem, kuri veic ieguldījumus tikai nekotētos vērtspapīros vai slēgtos fondos.

Grozījums Nr. 1169
Diogo Feio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a AIFP, kas pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kuri izmanto sistēmiski svarīgus 
piesaistītos līdzekļus, sniedz piederības 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
informāciju par katra tā pārvaldītā AIF 
izmantoto piesaistīto līdzekļu vispārējo 
līmeni, sadalījumu starp piesaistītajiem 
līdzekļiem, kas iegūti, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus, un piesaistītajiem 
līdzekļiem, kas iegūti no atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, kā arī 
informāciju, ja vien tā zināma, par to, cik 
lielā mērā AIF aktīvi ir izmantoti atkārtoti 
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atbilstoši līdzekļu piesaistes kārtībai.
Šai informācijā iekļauj piecu lielāko 
aizņemtās skaidrās naudas vai vērtspapīru 
avotu identitāti attiecībā uz katru no 
AIFP pārvaldītajiem AIF un piesaistīto 
līdzekļu summas, kas saņemtas no katras 
no šīm vienībām, attiecībā uz katru no 
AIFP pārvaldītajiem AIF.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikumu. Prasības par ziņošanu 
iestādēm (22., 23. un 24. pants) tagad ir iekļautas 21. pantā. Ar šo grozījumu pamato un 
papildina prasības par ziņošanu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 1170
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a AIFP, kas pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kuri izmanto sistēmiski svarīgus 
piesaistītos līdzekļus, sniedz piederības 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
informāciju par katra tā pārvaldītā AIF 
izmantoto piesaistīto līdzekļu vispārējo 
līmeni, sadalījumu starp piesaistītajiem 
līdzekļiem, kas iegūti, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus, un piesaistītajiem 
līdzekļiem, kas iegūti no atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, kā arī
informāciju, ja vien tā zināma, par to, cik 
lielā mērā AIF aktīvi ir izmantoti atkārtoti 
atbilstoši līdzekļu piesaistes kārtībai.
Šai informācijā iekļauj piecu lielāko 
aizņemtās skaidrās naudas vai vērtspapīru 
avotu identitāti attiecībā uz katru no 
AIFP pārvaldītajiem AIF un piesaistīto 
līdzekļu summas, kas saņemtas no katras 
no šīm vienībām, attiecībā uz katru no 
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AIFP pārvaldītajiem AIF.

Or. en

Pamatojums

Informācijas sniegšana par sistēmiski svarīgiem piesaistītajiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Katra kompetentā iestāde periodiski 
publicē kopējos rādītājus saistībā ar 
informāciju, kas saņemta atbilstoši 1. un 
2. punktam.

Or. en

Pamatojums

Apkopotās informācijas publicēšana ļaus ieguldītājiem un sabiedrībai kopumā novērtēt AIF 
patieso darbību. Šis jautājums līdz šim ir bijis diezgan neskaidrs, jo šajā nozarē 
vispārpieņemta prakse ir informāciju atklāt selektīvi.

Grozījums Nr. 1172
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Neviens šīs direktīvas noteikums 
neliedz AIFP paziņot tā kompetentajai 
iestādei, ka noteikta informācija, ko tas 
sniedzis atbilstoši šai direktīvai, ir 
uzņēmējdarbības noslēpums vai 
konfidenciāla informācija, tomēr tas 
neskar kompetentās iestādes iespēju 
dalīties šajā informācijā ar citām 
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kompetentajām iestādēm, ievērojot šo 
direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmējdarbības noslēpumi un konfidenciāla informācija jāaizsargā tāpat kā personas dati, 
lai šī informācija netiktu atklāta citām personām, kuras nav kompetentās iestādes, un lai 
uzņēmumiem, kuros AIFP veic ieguldījumus, netiktu nodarīts kaitējums.

Grozījums Nr. 1173
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm ir piekļuve informācijai par to, 
kā AIFP pārvaldītā AIF tiek izmantota īsā 
pārdošana, lai noskaidrotu, cik lielā mērā 
īso pozīciju pārdošanas izmantošana 
veicina sistēmiskā riska veidošanos 
finanšu sistēmā vai nesakārtotu tirgu 
riska veidošanos. Piederības dalībvalstu 
kompetentās iestādes nodrošina arī to, ka 
šāda informācija, kas apkopota saistībā ar 
visiem to uzraudzītajiem AIFP, tiek 
padarīta pieejama kompetentajām 
iestādēm, Eiropas Sistēmisko risku 
kolēģijai (ESRK) un Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādei (EVTI), izmantojot 
procedūras, kas aprakstītas 46. pantā par 
sadarbību uzraudzības jomā.

Or. en

Pamatojums

Informācijas sniegšana par sistēmiski svarīgu aizņemto vērtspapīru pārdošanu.
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Grozījums Nr. 1174
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
1., 2. un 3. punktā minētos paziņojumu 
sniegšanas pienākumus un to izpildes 
biežumu.

4. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot 1., 2. un 
3. punktā minētos paziņojumu sniegšanas 
pienākumus un to izpildes biežumu  Šie 
akti ir piemēroti, samērīgi un pielāgoti 
tam AIFP un AIF veidam, uz kuru tie 
attiecas, cita starpā ņemot vērā dažādo 
AIFP veidu dažādos izmērus, līdzekļus, 
sarežģītību, būtību, ieguldījumus, 
ieguldījumu stratēģijas un metodes, kā arī 
struktūru un ieguldītājus.

Or. en

Pamatojums

Lai gan AIFP jāsniedz kompetentajai iestādei gada pārskats par katru fondu, ko tas pārvalda, 
un katru ceturksni — pārvaldīto fondu saraksts, citas 21. panta prasības ir piemērojamas 
tikai tiem fondiem (21. panta 1. punkts), kuri regulāri tirgojas atvērtā tirgū, un tiem fondiem 
(21. panta 2. punkts), kuriem ir izpirkšanas tiesības. Šīs prasības nevajadzētu piemērot 
fondiem, kuri veic ieguldījumus tikai nekotētos vērtspapīros vai slēgtos fondos.

Turklāt direktīvā vajadzētu labāk ņemt vērā dažādo AIF veidu specifiku.

Grozījums Nr. 1175
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
1., 2. un 3. punktā minētos paziņojumu 
sniegšanas pienākumus un to izpildes 
biežumu.

4. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot 1., 2. un 
3. punktā minētos paziņojumu sniegšanas 
pienākumus un to izpildes biežumu  Šie 
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akti ir piemēroti, samērīgi un pielāgoti 
tam AIFP un AIF veidam, uz kuru tie 
attiecas, cita starpā ņemot vērā dažādo 
AIFP veidu dažādos izmērus, līdzekļus, 
sarežģītību, būtību, ieguldījumus, 
ieguldījumu stratēģijas un metodes, kā arī 
struktūru un ieguldītājus.

Or. en

Pamatojums

AIFP jāsniedz kompetentajai iestādei gada pārskats par katru fondu, ko tas pārvalda, un 
katru ceturksni — pārvaldīto fondu saraksts. Citas 21. panta prasības ir piemērojamas tikai 
tiem fondiem (21. panta 1. punkts), kuri regulāri tirgojas atvērtā tirgū, un tiem fondiem 
(21. panta 2. punkts), kuriem ir izpirkšanas tiesības. Šīs prasības nevajadzētu piemērot 
fondiem, kuri veic ieguldījumus tikai nekotētos vērtspapīros vai slēgtos fondos.

Grozījums Nr. 1176
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
1., 2. un 3. punktā minētos paziņojumu 
sniegšanas pienākumus un to izpildes 
biežumu.

4. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot 1., 2. un 
3. punktā minētos paziņojumu sniegšanas 
pienākumus un to izpildes biežumu  Šie 
akti ir piemēroti, samērīgi un pielāgoti 
tam AIFP un AIF veidam, uz kuru tie 
attiecas, cita starpā ņemot vērā dažādo 
AIFP veidu dažādos izmērus, līdzekļus, 
sarežģītību, būtību, ieguldījumus, 
ieguldījumu stratēģijas un metodes, kā arī 
struktūru un ieguldītājus.

Or. en

Pamatojums

2. līmeņa īstenošanas pasākumiem vajadzētu būt samērīgiem un nevajadzētu pārmērīgi 
noslogot uzņēmumus, ja skaidrs ieguvums neatsver šo pasākumu īstenošanas izmaksas.
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Grozījums Nr. 1177
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
1., 2. un 3. punktā minētos paziņojumu 
sniegšanas pienākumus un to izpildes 
biežumu.

4. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot 1., 2. un 
3. punktā minētos paziņojumu sniegšanas 
pienākumus un to izpildes biežumu  Šie 
akti ir piemēroti, samērīgi un pielāgoti 
tam AIFP un AIF veidam, uz kuru tie 
attiecas, cita starpā ņemot vērā dažādo 
AIFP veidu dažādos izmērus, līdzekļus, 
sarežģītību, būtību, ieguldījumus, 
ieguldījumu stratēģijas un metodes, kā arī 
struktūru un ieguldītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
1., 2. un 3. punktā minētos paziņojumu 
sniegšanas pienākumus un to izpildes 
biežumu.

4. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot 1., 2. un 
3. punktā minētos paziņojumu sniegšanas 
pienākumus, kurus var pielāgot un 
papildināt, ņemot vērā finanšu metožu 
attīstību, un to izpildes biežumu.

Or. en

Pamatojums

Komisijai ir tiesības pielāgot informācijas paziņošanas prasības finanšu metožu attīstībai. 
Pretējā gadījumā novatoriskas metodes neļaus panākt informācijas paziņošanas prasību 
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mērķi.

Grozījums Nr. 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija pieņem deleģētus aktus saistībā 
ar atbilstoši 3.a punktam publicētās 
informācijas veidu. Šos aktus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu.

Or. en

Pamatojums

Komisijai ir tiesības pielāgot informācijas paziņošanas prasības finanšu metožu attīstībai. 
Pretējā gadījumā novatoriskas metodes neļaus panākt informācijas paziņošanas prasību 
mērķi.

Grozījums Nr. 1180
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 1., 
2. un 3. punktā minētos paziņojumu 
sniegšanas pienākumus un to izpildes 
biežumu.

4. Komisija, izmantojot deleģētos aktus 
atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam, var 
noteikt pasākumus, tādējādi detalizētāk 
nosakot 1., 2. un 3. punktā minētos 
paziņojumu sniegšanas pienākumus un to 
izpildes biežumu.

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

Pamatojums

Šā panta pieņemšanas gadījumā šis ir jaunajām „komitoloģijas” procedūrām atbilstošs 
formulējums.

Grozījums Nr. 1181
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Direktīvas 21.  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

Šis pants paredz tādas informācijas sniegšanu iestādēm, kura attiecas tikai uz riska 
ieguldījumu fondiem (īso pozīciju pārdošana, likviditātes pārvalde utt.). Šāda informācijas 
sniegšana radītu nevajadzīgu informācijas sniegšanas slogu rūpnieciskām kontrolakciju 
sabiedrībām.

Grozījums Nr. 1182
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Direktīvas 21. pants neattiecas uz 
slēgtiem fondiem bez izpirkšanas tiesībām.
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Or. en

Pamatojums

Šis pants paredz tādas informācijas sniegšanu iestādēm, kura attiecas tikai uz riska 
ieguldījumu fondiem (īso pozīciju pārdošana, likviditātes pārvalde utt.). Šāda informācijas 
sniegšana radītu nevajadzīgu informācijas sniegšanas slogu slēgtiem fondiem.

Grozījums Nr. 1183
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Konfidencialitāte

Neviens šīs direktīvas noteikums neliedz 
AIFP paziņot tā kompetentajai iestādei, 
ka noteikta informācija, ko tas sniedzis 
atbilstoši šai direktīvai, ir 
uzņēmējdarbības noslēpums vai 
konfidenciāla informācija, tomēr tas 
neskar kompetentās iestādes iespēju 
dalīties šajā informācijā ar citām 
kompetentajām iestādēm, ievērojot šo 
direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Lai gan AIFP jāsniedz kompetentajai iestādei gada pārskats par katru fondu, ko tas pārvalda, 
un katru ceturksni — pārvaldīto fondu saraksts, citas 21. panta prasības ir piemērojamas 
tikai tiem fondiem (21. panta 1. punkts), kuri regulāri tirgojas atvērtā tirgū, un tiem fondiem 
(21. panta 2. punkts), kuriem ir izpirkšanas tiesības. Šīs prasības nevajadzētu piemērot 
fondiem, kuri veic ieguldījumus tikai nekotētos vērtspapīros vai slēgtos fondos.
Turklāt uzņēmējdarbības noslēpumi un konfidenciāla informācija jāaizsargā tāpat kā 
personas dati, lai šī informācija netiktu atklāta citām personām, kuras nav kompetentās 
iestādes, un lai uzņēmumiem, kuros AIFP veic ieguldījumus, netiktu nodarīts kaitējums.


