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Grozījums Nr. 1433
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIF daļu vai ieguldījumu apliecību 
tirdzniecība 

AIF ar pastāvīgo atrašanās vietu 
Savienībā daļu vai ieguldījumu apliecību 
tirdzniecība

Or. en

Grozījums Nr. 1434
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIF daļu vai ieguldījumu apliecību 
tirdzniecība piederības dalībvalstī

AIF daļu vai ieguldījumu apliecību 
tirdzniecība dalībvalstīs

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības atļauja jāsniedz tai dalībvalstij, kur tirgos AIF daļas.

Grozījums Nr. 1435
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvarots AIFP drīkst tirgot AIF daļas 
vai ieguldījumu apliecības profesionāliem 
ieguldītājiem piederības dalībvalstī, tiklīdz 

1. Pilnvarota AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības drīkst tirgot profesionāliem 
ieguldītājiem piederības dalībvalstī, tiklīdz 
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ir nodrošināta atbilstība šajā pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem. 

ir nodrošināta atbilstība šajā pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

AIF ir tas, kuru pilnvaro (lai saskaņotu ar iepriekšējo tekstu).

Grozījums Nr. 1436
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvarots AIFP drīkst tirgot AIF daļas 
vai ieguldījumu apliecības profesionāliem 
ieguldītājiem piederības dalībvalstī, tiklīdz 
ir nodrošināta atbilstība šajā pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem. 

1. Pilnvarots AIFP drīkst tirgot AIF, kura 
pastāvīgā atrašanās vieta ir Savienībā,
daļas vai ieguldījumu apliecības 
profesionāliem ieguldītājiem piederības 
dalībvalstī un/vai jebkurā citā dalībvalstī, 
tiklīdz ir nodrošināta atbilstība šajā pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1437
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvarots AIFP drīkst tirgot AIF daļas 
vai ieguldījumu apliecības profesionāliem 
ieguldītājiem piederības dalībvalstī, tiklīdz 
ir nodrošināta atbilstība šajā pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem. 

1. Pilnvarots AIFP drīkst tirgot Savienībā 
reģistrētu AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības profesionāliem ieguldītājiem 
AIFP piederības dalībvalstī, tiklīdz ir 
nodrošināta atbilstība šajā pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem. 

Or. en
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Pamatojums

Valsts privāto izvietojumu režīmam būtu jāpastāv līdzās pases režīmam, atļaujot trešās valsts 
fondu tirdzniecību dalībvalstī atbilstoši valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 1438
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP iesniedz piederības valsts 
kompetentajām iestādēm paziņojumu par 
katru AIF, ko tas plāno tirgot.

2. AIFP iesniedz EVTI un piederības 
valsts kompetentajām iestādēm paziņojumu 
par katru AIF, ko tas plāno tirgot.

Or. en

Pamatojums

Visi ziņojumi un paziņojumi jāiesniedz EVTI kā galīgajam AIFP uzraudzītājam.

Grozījums Nr. 1439
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP iesniedz piederības valsts
kompetentajām iestādēm paziņojumu par 
katru AIF, ko tas plāno tirgot.

2. AIFP iesniedz AIF atrašanās
dalībvalsts kompetentajām iestādēm 
paziņojumu par katru AIF, ko tas plāno 
tirgot.

Or. en
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Grozījums Nr. 1440
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP iesniedz piederības valsts
kompetentajām iestādēm paziņojumu par 
katru AIF, ko tas plāno tirgot.

2. AIFP iesniedz dalībvalsts
kompetentajām iestādēm paziņojumu par 
katru AIF, ko tas plāno tirgot attiecīgajā 
dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības atļauju izsniedz tā dalībvalsts, kur tirgos AIF daļas.

Grozījums Nr. 1441
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā AIF identifikācijas informācija, kuru 
tas plāno tirgot, un informācija par AIF 
pastāvīgo atrašanās vietu;

a) paziņojuma vēstule, tostarp darbības 
programma, kurā identificēts AIF, ko 
AIFP plāno tirgot, un informācija par AIF 
pastāvīgo atrašanās vietu;

Or. en

Grozījums Nr. 1442
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā AIF identifikācijas informācija, kuru 
tas plāno tirgot, un informācija par AIF 

a) tā AIF identifikācijas informācija, kuru 
tas plāno tirgot, un informācija par AIF 
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pastāvīgo atrašanās vietu; reģistrācijas vietu;

Or. en

Grozījums Nr. 1443
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) apliecinājums, ka attiecīgais AIFP ir 
saņēmis atļauju;

Or. en

Grozījums Nr. 1444
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) saraksts ar dalībvalstīm, kurās AIFP 
plāno tirgot tā pārvaldībā esošā AIF 
ieguldījumu apliecības vai daļas 
profesionāliem ieguldītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1445
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācija par pasākumiem, kas 
noteikti, lai novērstu attiecīgā AIF 

d) informācija par pasākumiem, kas 
noteikti, lai novērstu attiecīgā AIF 
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ieguldījumu apliecību vai daļu tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem, tai skaitā arī tādā 
gadījumā, kad AIFP paļaujas uz neatkarīgu 
vienību darbībām, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz tā AIF.

ieguldījumu apliecību vai daļu tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem, tai skaitā arī tādā 
gadījumā, kad AIFP paļaujas uz neatkarīgu 
vienību darbībām, lai atbilstošos 
gadījumos sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz tā AIF.

Or. en

Grozījums Nr. 1446
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a AIF pastāvīgās atrašanās dalībvalsts 
kompetentās iestādes šā panta 2. punktā 
minēto paziņojumu nekavējoties nosūta
a) AIF piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, ja AIF 
pastāvīgās atrašanās vieta ir cita 
dalībvalsts, un 
b) to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
kurās AIFP plāno tirgot AIF.

Or. en

Grozījums Nr. 1447
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes informē AIFP par to, vai tas var 
sākt 2. punktā minētajā paziņojumā 
norādītā AIF tirdzniecību, ne vēlāk kā 10 
darba dienu laikā pēc pilnīga paziņojuma 
saņemšanas saskaņā ar 2. punktu.

3. AIF pastāvīgās atrašanās dalībvalsts 
kompetentās iestādes ne vēlāk kā 10 darba 
dienu laikā pēc tam, kad AIFP piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes ir 
saņēmušas pilnīgu paziņojumu, ja AIF 
atrodas citā dalībvalstī, informē AIFP un 
to dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās 
AIFP plāno tirgot AIF, par to, vai tas var 
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sākt 2. punktā minētajā paziņojumā 
norādītā AIF tirdzniecību. Ja AIF 
pastāvīgās atrašanās dalībvalsts nav arī 
AIFP piederības dalībvalsts, AIF 
pastāvīgās atrašanās dalībvalsts 
kompetentās iestādes informē arī AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes un to dalībvalstu kompetentās 
iestādes, kurās AIFP plāno tirgot AIF, ka 
AIFP var sākt AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību tirdzniecību.

Saskaņā ar trešajā daļā noteiktajiem 
īstenošanas pasākumiem kompetentās 
iestādes var noteikt ierobežojumus vai 
konkrētus nosacījumus AIF tirdzniecībai 
atbilstīgi šim pantam.
Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, 
ar kuriem precizē ierobežojumu vai 
nosacījumu veidus, ko var piemērot AIF 
tirdzniecībai saskaņā ar šā punkta otro 
daļu. Pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 
informē AIFP par to, vai tas var sākt 2. 
punktā minētajā paziņojumā norādītā AIF 
tirdzniecību, ne vēlāk kā 10 darba dienu
laikā pēc pilnīga paziņojuma saņemšanas 
saskaņā ar 2. punktu.

3. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes informē AIFP par to, vai tas var 
sākt 2. punktā minētajā paziņojumā 
norādītā AIF tirdzniecību, ne vēlāk kā 20 
darba dienu laikā pēc pilnīga paziņojuma 
saņemšanas saskaņā ar 2. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1449
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes informē AIFP par to, vai tas var 
sākt 2. punktā minētajā paziņojumā 
norādītā AIF tirdzniecību, ne vēlāk kā 10 
darba dienu laikā pēc pilnīga paziņojuma 
saņemšanas saskaņā ar 2. punktu.

3. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes informē AIFP par to, vai tas var 
sākt 2. punktā minētajā paziņojumā 
norādītā AIF tirdzniecību, ne vēlāk kā divu 
mēnešu laikā pēc pilnīga paziņojuma 
saņemšanas saskaņā ar 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm vajag pietiekami daudz laika atļauju piešķiršanai.

Grozījums Nr. 1450
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar trešajā daļā noteiktajiem 
īstenošanas pasākumiem kompetentās 
iestādes var noteikt ierobežojumus vai 
konkrētus nosacījumus AIF tirdzniecībai 
atbilstīgi šim pantam.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1451
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, 
ar kuriem precizē ierobežojumu vai 
nosacījumu veidus, ko var piemērot AIF 
tirdzniecībai saskaņā ar šā punkta otro 
daļu. 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

Grozījums Nr. 1452
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, 
ar kuriem precizē ierobežojumu vai 
nosacījumu veidus, ko var piemērot AIF 
tirdzniecībai saskaņā ar šā punkta otro 
daļu. Pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Izmantojot atbilstoši 49.a, 49.b un 
49.c pantam pieņemtos deleģētos aktus,
Komisija var noteikt pasākumus, ar kuriem 
precizē ierobežojumu vai nosacījumu 
veidus, ko var piemērot AIF tirdzniecībai 
saskaņā ar šā punkta otro daļu.

Or. en

Pamatojums

Šā panta pieņemšanas gadījumā šis ir jaunajām „komitoloģijas” procedūrām atbilstošs 
formulējums.
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Grozījums Nr. 1453
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot 32. panta 1. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka AIFP 
pārvaldītie AIF tiek tirgoti tikai 
profesionāliem ieguldītājiem.

4. AIF pastāvīgās atrašanās dalībvalsts 
kompetentās iestādes var nepieļaut 
tirdzniecību ar AIF tikai tad, ja no 
paziņojumā sniegtās informācijas ir 
skaidrs, ka AIFP veiktā AIF pārvaldība 
neatbilst kādam no šīs direktīvas 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1454
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar šo direktīvu AIFP ir 
atļauts savā teritorijā tirgot AIF, kuru 
pastāvīgā atrašanās vieta ir ārpus 
Savienības. Šādu iespēju var izmantot, ja 
AIFP pastāvīgā atrašanās vieta ir 
Savienībā vai ja pastāv sistēmisko risku 
pārraudzībai vajadzīgais sadarbības 
nolīgums un efektīva informācijas 
apmaiņa starp
a) kompetentajām iestādēm dalībvalstī, 
kurā AIF tirgo, un trešās valsts 
kompetentajām iestādēm;
b) AIFP un tā uzraudzītāju;
c) AIFP uzraudzītāju un EVTI.

Or. en
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Pamatojums

Direktīvas mērķis ir reglamentēt ieguldījumu fondu pārvaldītāju darbību. Vienlaikus ar to tiek 
mēģināts vienkāršot izplatīšanu ES tirgū. Tādēļ ir svarīga konsekventa pieeja.

Grozījums Nr. 1455
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar valsts tiesību aktiem AIFP 
piederības dalībvalsts var atļaut AIFP 
tirgot savā teritorijā tādus AIF, kuru 
pastāvīgā atrašanās vieta ir ārpus 
Savienības. 
Ja ieguldītājiem ir AIF daļu izpirkuma 
iespēja, to var izmantot, ja AIFP 
pastāvīgā atrašanās vieta ir Savienībā vai 
ja pastāv sistēmisko risku uzraudzībai 
vajadzīgais sadarbības nolīgums un 
efektīva informācijas apmaiņa starp
a) kompetentajām iestādēm dalībvalstī, 
kurā tirgo AIF, un trešās valsts 
kompetentajām iestādēm;
b) AIFP un tā uzraudzītāju;
c) AIFP uzraudzītāju un EVTI.

Or. en

Pamatojums

Jauns 4.a punkts, līdz ar kuru atsevišķām dalībvalstīm ir iespēja saglabāt savu privāto 
izvietojumu atbrīvojumus un ir būtisks, lai izvairītos no nozīmīga kaitējuma ES pensiju 
fondiem un citiem ieguldītājiem, kas citādi notiktu, jo tie nespētu ieguldīt fondos, ko pārvalda 
ārpus ES.
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Grozījums Nr. 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Neierobežojot VI nodaļas noteikumus, 
dalībvalstis var atļaut AIFP savā teritorijā 
tirgot profesionāliem ieguldītājiem trešās 
valstīs reģistrētu AIF vai tādu AIF daļas 
vai ieguldījumu apliecības, uz kuriem 
neattiecas šī direktīva.

Or. en

Pamatojums

Valsts privāto izvietojumu režīmam būtu jāpastāv līdzās pases režīmam, atļaujot trešās valsts 
fondu tirdzniecību dalībvalstī atbilstoši valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 1457
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Neierobežojot šīs direktīvas 
noteikumus, dalībvalstis var izsniegt vai 
pagarināt atļauju tirgot AIF, uz kuriem 
neattiecas šī direktīva, profesionāliem 
ieguldītājiem to teritorijā atbilstoši 
attiecīgās valsts tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 1458
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis var ļaut pilnvarotam 
AIFP, kas pārvalda trešā valstī reģistrētu 
AIF, tirgot šāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības profesionāliem 
ieguldītājiem to teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo tiek atļauts turpināt pašlaik notiekošās trešo valstu darbības tajās ES jurisdikcijās, 
kuras to izvēlas saskaņā ar subsidiaritātes principu. Atļauju saņēmušo AIFP pilnībā un 
pārredzami regulē ES kompetentā iestāde.

Grozījums Nr. 1459
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šā panta 2. punkta f) apakšpunktā 
minētos pasākumus regulē un uzrauga 
saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, 
kur tirgos AIF daļas.

Or. en
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Grozījums Nr. 1460
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 
2. punktā minētais paziņojums un 
apliecinājums ir sagatavots valodā, kas ir 
pieņemta starptautisko finanšu jomā.
Dalībvalstis arī nodrošina, ka to 
kompetentajām iestādēm ir pieņemama šā 
panta 3. punktā minētā dokumentu 
elektroniskā nosūtīšana un aizpildīšana.

Or. en

Grozījums Nr. 1461
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Ja notiek izmaiņas informācijā, ko 
nosūta saskaņā ar šā panta 3. punktu, 
AIFP vismaz mēnesi pirms izmaiņu 
ieviešanas sniedz rakstisku paziņojumu 
par šīm izmaiņām AIF pastāvīgās 
atrašanās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm.
Ja AIF pastāvīgās atrašanās dalībvalsts 
nav arī AIFP piederības dalībvalsts, tad 
AIF pastāvīgās atrašanās dalībvalsts 
kompetentās iestādes nekavējoties informē 
arī AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes un to dalībvalstu 
kompetentās iestādes, kurās tirgo AIF.

Or. en
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Grozījums Nr. 1462
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.d Neskarot 32. panta 1. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka AIFP 
pārvaldītie AIF tiek tirgoti tikai 
profesionāliem ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1463
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.e Komisija saskaņā ar 49. panta 
2. punktā minēto procedūru pieņem 
īstenošanas noteikumus, tādējādi nosakot
a) paziņojuma vēstules standarta parauga 
formu un saturu;
b) apliecinājuma standarta parauga 
formu un saturu.

Or. en

Pamatojums

According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission’s exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with refereneces to the rules and principles set out 



PE439.135v01-00 18/173 AM\805044LV.doc

LV

in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

Grozījums Nr. 1464
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var atļaut AIF tirdzniecību
privātiem ieguldītājiem to teritorijā.

1. Neskarot citus ES tiesību instrumentus,
dalībvalstis var atļaut AIFP tirgot visiem
privātiem ieguldītājiem vai noteiktai to 
kategorijai to teritorijā AIFP pārvaldīto 
AIF ieguldījumu apliecības vai daļas, 
neatkarīgi no tā, vai šādus AIF tirgo 
vietējā vai pārrobežu tirgū.

Šādā nolūkā dalībvalstis var noteikt AIFP 
vai AIF stingrākas prasības.

Šādos gadījumos dalībvalstis var ieviest 
papildu prasības attiecībā uz tādu AIF 
darbību, struktūru vai tirgvedību, ko šo 
valstu teritorijā pārdod privātiem 
ieguldītājiem (vai apvienotiem privātiem 
un profesionāliem ieguldītājiem), vai 
attiecībā uz AIFM darbībām, pārvaldot 
šādus AIF. Tomēr dalībvalstis nedrīkst 
aizliegt pārrobežu AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem, nosakot citā 
dalībvalstī reģistrētiem AIF stingrākas vai 
papildu prasības nekā savā teritorijā 
reģistrētiem AIF.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāatzīst, ka dažus AIF veidus, piemēram, trasta fondus, ES tiesību akti jau regulē, 
tostarp ar prospektu dirketīvu un atklātības direktīvu. Minētajos aktos ir paredzētas noteiktas 
tiesības AIF, uz kuriem attiecas šo pašu tiesību aktu prasības, tostarp tiesības pārrobežu 
tirdzniecībai ar AIF. 
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Grozījums Nr. 1465
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var atļaut AIF tirdzniecību
privātiem ieguldītājiem to teritorijā.

1. Neskarot citus ES tiesību instrumentus, 
dalībvalstis var atļaut AIFP tirgot visiem 
privātiem ieguldītājiem vai noteiktai to 
kategorijai to teritorijā AIFP pārvaldīto 
AIF ieguldījumu apliecības vai daļas, 
neatkarīgi no tā, vai šādus AIF tirgo 
vietējā vai pārrobežu tirgū.

Šādā nolūkā dalībvalstis var noteikt AIFP 
vai AIF stingrākas prasības.

Šādos gadījumos dalībvalstis var ieviest 
papildu prasības attiecībā uz tādu AIF
darbību, struktūru vai tirgvedību, ko šo 
valstu teritorijā pārdod privātiem 
ieguldītājiem (vai apvienotiem privātiem 
un profesionāliem ieguldītājiem), vai 
attiecībā uz AIFM darbībām, pārvaldot 
šādus AIF. Tomēr dalībvalstis nedrīkst 
aizliegt pārrobežu AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem, nosakot citā 
dalībvalstī reģistrētiem AIF stingrākas vai 
papildu prasības nekā savā teritorijā 
reģistrētiem AIF.

Or. en

Pamatojums

It is appropriate to acknowledge that certain types of AIF, such as investment trusts, are 
already subject to EU legislation including the Prospectus Directive and the Transparency 
Directive. The Prospectus Directive in particular, confers certain rights on those AIF which 
are subject to its requirements including the right to passport AIF for marketing purposes 
cross border. It is appropriate to allow Member States to permit the marketing of AIF to 
retail investors, subject to the provision of certain additional requirements which Member 
States deem to be necessary for the purposes of providing investor protection on their 
territory. However, the AIFMD should not seek to restrict or remove such existing 
passporting rights including in respect of the marketing of these AIF to retail investors. It is 
therefore important that the requirements in the AIFMD are without prejudice to these other 
instruments of EU legislation. Where it is without prejudice to existing EU legislation, any 
additional requirements applied by Member States in respect of retail marketing should be on 
a non-discriminatory basis: that is, if an AIF established in another Member State could meet 
the requirements laid down for sale to retail investors in the first Member State, it would also 
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be allowed to be sold to retail investors there.

Grozījums Nr. 1466
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var atļaut AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā.

1. Dalībvalstis var atļaut AIF, kuru 
pastāvīgā atrašanās vieta ir Savienībā,
tirdzniecību privātiem ieguldītājiem to 
teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Privāto ieguldītāju aizsardzība paredz ierobežot viņiem iespējas ieguldīt AIF, kas atrodas 
Savienībā. Trešo valstu AIF nevar garantēt to pašu aizsardzību Eiropas ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 1467
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var atļaut AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā.

1. Dalībvalstis var atļaut AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā, ja 
katrs ieguldījums ir vismaz EUR 50 000.

Or. en

Pamatojums

Robežvērtības ieviešana AIF tirdzniecībai attur privātos ieguldītājus („mazos noguldītājus”) 
no riska uzņemšanās. Finanšu krīze ir parādījusi, ka pat daudzi profesionālie (institucionālie) 
ieguldītāji nespēja identificēt riskantās ieguldījumu portfeļu daļas.
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Grozījums Nr. 1468
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var atļaut AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā.

1. Dalībvalstis var atļaut AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā, ja 
katrs ieguldījums ir vismaz EUR 50 000.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1469
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādā nolūkā dalībvalstis var noteikt AIFP 
vai AIF stingrākas prasības.

Šādā nolūkā EVTI izstrādā vadlīnijas un 
vajadzības gadījumā ierosina noteikt
AIFP vai AIF stingrākas prasības.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei būtu jāizstrādā vadlīnijas, kas ieguldītāju aizsardzības 
un finanšu stabilitātes labad nodrošina līdzvērtīgus konkurences apstākļus un efektīvu šīs 
direktīvas īstenošanu.
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Grozījums Nr. 1470
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis savā teritorijā neatļauj 
AIF tirdzniecību privātajiem 
ieguldītājiem, ja attiecīgais AIF iegulda 
vairāk nekā 30 % citos AIF, kuriem nav 
Eiropas pases, ja vien šāds AIF nav slēgts 
fonds un tam nav vērstpapīru, kurus var 
tirgot vai attiecībā uz kuriem ir jālūdz 
atļauja tos tirgot regulētā tirgū, kas 
izveidots un darbojas Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Ja dalībvalstīm liedz izsniegt atļaujas šādu AIF tirdzniecībai privātiem ieguldītājiem to 
teritorijās, tam būs negatīva ietekme uz privātajiem ieguldītājiem šādos AIF, jo tie nespētu 
piedalīties tiesību emisijās, atklātos piedāvājumos un citos AIF kapitāla palielināšanas 
pasākumos. Tas būtu pretrunā ar pirmpirkuma tiesībām un citām prasībām saskaņā ar ES 
tiesību aktiem, piemēram, Atklātības direktīvu, kas paredzēti, lai nodrošinātu godīgu un 
līdztiesīgu attieksmi pret ES regulētajā tirgū tirgoto vērtspapīru emitentu akcionāriem.

Grozījums Nr. 1471
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstīm, kas atļauj AIF tirdzniecību
privātiem ieguldītājiem to teritorijā, viena 
gada laikā, sākot no 54. panta 1. punktā 
minētā datuma, informē Komisiju par 
šādiem jautājumiem:

2. Neatkarīgi no 32. panta 1. punkta, 
dalībvalstis atļauj tādu AIF daļu vai 
ieguldījumu apliecību tirdzniecību, kuras 
vienlaikus piedāvā publiski saskaņā ar 
prospektu, kas ir sagatavots un publicēts 
atbilstoši Direktīvai 2003/71/EK.

a) AIF veidi, ko AIFP drīkst tirgot 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā;
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b) jebkādas papildu prasības, ko 
dalībvalsts nosaka attiecībā uz AIF 
tirdzniecību privātiem ieguldītājiem to 
teritorijā.

Dalībvalstis arī informē Komisiju par 
jebkādām turpmākām izmaiņām attiecībā 
uz pirmo apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Prospekta direktīvas uzdevums ir dot iespēju veikt pārrobežu tirdzniecību ar akcijām. Ar šo 
grozījumu tiek apstiprināts, ka AIFP direktīva neierobežo prospekta direktīvas radītās 
iespējas.

Grozījums Nr. 1472
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstīm, kas atļauj AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā, viena 
gada laikā, sākot no 54. panta 1. punktā 
minētā datuma, informē Komisiju par 
šādiem jautājumiem:

2. Dalībvalstis, kas atļauj AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā,
katram ieguldījumam esot vismaz EUR 
50 000, viena gada laikā, sākot no 
54. panta 1. punktā minētā datuma, informē 
Komisiju un EVTI par šādiem 
jautājumiem:

Or. en

Pamatojums

Robežvērtības ieviešana AIF tirdzniecībai attur privātos ieguldītājus („mazos noguldītājus”) 
no riska uzņemšanās. Finanšu krīze ir parādījusi, ka pat daudzi profesionālie (institucionālie) 
ieguldītāji nespēja identificēt riskantās ieguldījumu portfeļu daļas.
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Grozījums Nr. 1473
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstīm, kas atļauj AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā, viena 
gada laikā, sākot no 54. panta 1. punktā 
minētā datuma, informē Komisiju par 
šādiem jautājumiem:

2. Dalībvalstis, kas atļauj AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā,
katram ieguldījumam esot vismaz EUR 
50 000, viena gada laikā, sākot no 
54. panta 1. punktā minētā datuma, informē 
Komisiju un EVTI par šādiem 
jautājumiem:

Or. en

Pamatojums

Robežvērtības ieviešana AIF tirdzniecībai attur privātos ieguldītājus („mazos noguldītājus”) 
no riska uzņemšanās. Finanšu krīze ir parādījusi, ka pat daudzi profesionālie (institucionālie) 
ieguldītāji nespēja identificēt riskantās ieguldījumu portfeļu daļas.

Grozījums Nr. 1474
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstīm, kas atļauj AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā, viena 
gada laikā, sākot no 54. panta 1. punktā 
minētā datuma, informē Komisiju par 
šādiem jautājumiem:

2. Dalībvalstis, kas atļauj AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā, viena 
gada laikā, sākot no 54. panta 1. punktā 
minētā datuma, informē EVTI un
Komisiju par šādiem jautājumiem:

Or. en

Pamatojums

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei būtu jāizstrādā vadlīnijas, kas ieguldītāju aizsardzības 
un finanšu stabilitātes labad nodrošina līdzvērtīgus konkurences apstākļus un efektīvu šīs 
direktīvas īstenošanu.
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Grozījums Nr. 1475
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkādas papildu prasības, ko dalībvalsts 
nosaka attiecībā uz AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā.

b) jebkādas papildu prasības, ko dalībvalsts 
nosaka attiecībā uz AIF tirdzniecību 
privātiem ieguldītājiem to teritorijā 
saskaņā ar iepriekš minētajām EVTI 
vadlīnijām.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei būtu jāizstrādā vadlīnijas, kas ieguldītāju aizsardzības 
un finanšu stabilitātes labad nodrošina līdzvērtīgus konkurences apstākļus un efektīvu šīs 
direktīvas īstenošanu.

Grozījums Nr. 1476
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis arī informē Komisiju par 
jebkādām turpmākām izmaiņām attiecībā 
uz pirmo apakšpunktu.

Dalībvalstis arī informē Komisiju un EVTI
par jebkādām turpmākām izmaiņām 
attiecībā uz pirmo apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Robežvērtības ieviešana AIF tirdzniecībai attur privātos ieguldītājus („mazos noguldītājus”) 
no riska uzņemšanās. Finanšu krīze ir parādījusi, ka pat daudzi profesionālie (institucionālie) 
ieguldītāji nespēja identificēt riskantās ieguldījumu portfeļu daļas.
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Grozījums Nr. 1477
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis arī informē Komisiju par 
jebkādām turpmākām izmaiņām attiecībā 
uz pirmo apakšpunktu.

Dalībvalstis arī informē Komisiju un EVTI
par jebkādām turpmākām izmaiņām 
attiecībā uz pirmo apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Robežvērtības ieviešana AIF tirdzniecībai attur privātos ieguldītājus („mazos noguldītājus”) 
no riska uzņemšanās. Finanšu krīze ir parādījusi, ka pat daudzi profesionālie (institucionālie) 
ieguldītāji nespēja identificēt riskantās ieguldījumu portfeļu daļas.

Grozījums Nr. 1478
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis arī informē Komisiju par 
jebkādām turpmākām izmaiņām attiecībā 
uz pirmo apakšpunktu.

Dalībvalstis arī informē EVTI un Komisiju 
par jebkādām turpmākām izmaiņām 
attiecībā uz pirmo apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei būtu jāizstrādā vadlīnijas, kas ieguldītāju aizsardzības 
un finanšu stabilitātes labad nodrošina līdzvērtīgus konkurences apstākļus un efektīvu šīs 
direktīvas īstenošanu.
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Grozījums Nr. 1479
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants

Nosacījumi tirdzniecībai citās dalībvalstīs
1. Gadījumos, kad pilnvarots AIFP 
plāno tirgot profesionāliem ieguldītājiem 
tā pārvaldītā AIF ieguldījumu apliecības 
vai daļas citā dalībvalstī, tam jāiesniedz 
piederības valsts kompetentajām iestādēm 
šādi dokumenti:

a) paziņojuma vēstule, tai 
skaitā darbības programma, kurā 
identificēts AIF, ko AIFP plāno 
tirgot, un informācija par AIF 
pastāvīgo atrašanās vietu;
b) AIF apvienošanās 
noteikumi un instrumenti;
c) AIF apraksts vai jebkāda 
ieguldītājiem pieejama 
informācija par AIF;
d) norāde par dalībvalsti, kur 
AIFP plāno tirgot tā pārvaldībā 
esošā AIF ieguldījumu apliecības 
vai daļas profesionāliem 
ieguldītājiem;
e) pasākumi, kas noteikti AIF 
tirdzniecībai, un attiecīgos 
gadījumos informācija par 
pasākumiem, kas noteikti, lai 
novērstu attiecīgā AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu 
tirdzniecību privātiem 
ieguldītājiem.

2. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes nosūta visus 1. punktā minētos 
dokumentus tās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kur AIF tiks 
tirgoti, ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā 

svītrots
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pēc tam, kad tās saņēmušas šos 
dokumentus. Kompetentās iestādes 
pievieno dokumentiem apliecinājumu, ka 
iesaistītais AIFP ir pilnvarots.
3. Nosūtot dokumentus, piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes 
nekavējoties paziņo AIFP par nosūtīšanu.
AIFP drīkst uzsākt AIF tirdzniecību 
uzņēmējā dalībvalstī paziņošanas dienā.
4. 1. punkta e) apakšpunktā minētie 
pasākumi ir pakļauti uzņēmējas 
dalībvalsts likumdošanai un uzraudzībai.
5. Dalībvalstis nodrošina, ka 1.
punktā minētā paziņojuma vēstule un 
apliecinājums ir tādā valodā, kas 
tradicionāli pieņemta starptautisko 
finanšu jomā.
Dalībvalstis nodrošina, ka to 
kompetentajām iestādēm ir pieņemama 2.
punktā minētā dokumentu elektroniska 
nosūtīšana un aizpildīšana.
6. Ja notiek izmaiņas informācijā, 
kas darīta zināma saskaņā ar 2. punktu, 
AIFP vismaz mēnesi pirms izmaiņu 
ieviešanas sniedz rakstisku paziņojumu 
par šīm izmaiņām piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm.
Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes nekavējoties informē uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes par šīm 
izmaiņām.
7. Komisija saskaņā ar 49. panta 
2. punktā minēto procedūru pieņem 
īstenošanas pasākumus, tādējādi nosakot 
zemāk minēto:

a) paziņojuma vēstules 
standarta parauga forma un 
saturs;
b) apliecinājuma standarta 
parauga forma un saturs.

8. AIFP var tirgot tāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, kurš atrodas trešā 
valstī, profesionāliem ieguldītājiem tādā 
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dalībvalstī, kas nav AIFP piederības 
dalībvalsts, tikai sākot no 54. panta 
1. punkta otrajā daļā minētās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 1480
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kad pilnvarots AIFP plāno 
tirgot profesionāliem ieguldītājiem tā 
pārvaldītā AIF ieguldījumu apliecības vai 
daļas citā dalībvalstī, tam jāiesniedz 
piederības valsts kompetentajām iestādēm 
šādi dokumenti: 

1. Gadījumos, kad pilnvarots AIFP plāno 
tirgot profesionāliem ieguldītājiem tā 
pārvaldītā un Savienībā reģistrēta AIF 
ieguldījumu apliecības vai daļas citā 
dalībvalstī, tam jāiesniedz piederības valsts 
kompetentajām iestādēm šādi dokumenti: 

Or. en

Grozījums Nr. 1481
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kad pilnvarots AIFP plāno
tirgot profesionāliem ieguldītājiem tā 
pārvaldītā AIF ieguldījumu apliecības vai 
daļas citā dalībvalstī, tam jāiesniedz 
piederības valsts kompetentajām iestādēm
šādi dokumenti: 

1. Gadījumos, kad ir plānots tirgot no 
EVTI atļauju saņēmušu AIF 
profesionāliem ieguldītājiem dalībvalstī, 
tam jāiesniedz EVTI šādi dokumenti:

Or. en

Pamatojums

EVTI vajadzētu būt tai struktūrai, kas izsniedz Eiropas pasi un pārvalda ar to saistīto sistēmu.
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Grozījums Nr. 1482
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) norāde par dalībvalsti, kur AIFP plāno 
tirgot tā pārvaldībā esošā AIF ieguldījumu 
apliecības vai daļas profesionāliem 
ieguldītājiem;

d) norāde par dalībvalsti, kur 
profesionāliem ieguldītājiem plāno tirgot 
AIF;

Or. en

Pamatojums

EVTI vajadzētu būt tai struktūrai, kas izsniedz Eiropas pasi un pārvalda ar to saistīto sistēmu.

Grozījums Nr. 1483
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pasākumi, kas noteikti AIF 
tirdzniecībai, un attiecīgos gadījumos 
informācija par pasākumiem, kas noteikti, 
lai novērstu attiecīgā AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu tirdzniecību privātiem 
ieguldītājiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 32. pants paredz dalībvalstu iespēju atļaut AIF tirdzniecību privātiem 
ieguldītājiem. Privātiem ieguldītājiem būtu arī jāatļauj ieguldīt visās dalībvalstīs. Turklāt 
privātajiem ieguldītājiem ar ieguldījumiem AIF pirms jaunu reglamentējošo noteikumu 
stāšanās spēkā jābūt tiesīgiem veikt ieguldījumus pēc AIFM direktīvas stāšanās spēkā. Ar 
Direktīvas 33. panta 1. punkta e) apakšpunktu novērš tirdzniecību ar AIF citās dalībvalstīs un 
privāto ieguldītāju pārrobežu ieguldījumus vienotajā Eiropas tirgū.
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Grozījums Nr. 1484
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes pieprasa tikai tos papildu 
dokumentus un informāciju, kas minēta 
šajā pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 1485
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes nosūta visus 1. punktā minētos 
dokumentus tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kur AIF tiks tirgoti, ne vēlāk kā 
desmit darbdienu laikā pēc tam, kad tās 
saņēmušas šos dokumentus. Kompetentās 
iestādes pievieno dokumentiem 
apliecinājumu, ka iesaistītais AIFP ir 
pilnvarots.

2. EVTI nosūta visus 1. punktā minētos 
dokumentus tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kur AIF tiks tirgoti, ne vēlāk kā 
desmit darba dienu laikā pēc tam, kad tās 
saņēmušas šos dokumentus. Kompetentās 
iestādes pievieno dokumentiem 
apliecinājumu, ka iesaistītais AIFP ir 
pilnvarots.

Or. en

Pamatojums

EVTI vajadzētu būt tai struktūrai, kas izsniedz Eiropas pasi un pārvalda ar to saistīto sistēmu.
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Grozījums Nr. 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes nosūta visus 1. punktā minētos 
dokumentus tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kur AIF tiks tirgoti, ne vēlāk kā 
desmit darbdienu laikā pēc tam, kad tās 
saņēmušas šos dokumentus. Kompetentās 
iestādes pievieno dokumentiem 
apliecinājumu, ka iesaistītais AIFP ir 
pilnvarots.

2. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes nosūta visus 1. punktā minētos 
dokumentus tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kur AIF tiks tirgoti, ne vēlāk kā 
divdesmit darba dienu laikā pēc tam, kad 
tās saņēmušas šos dokumentus. 
Kompetentās iestādes pievieno 
dokumentiem apliecinājumu, ka iesaistītais 
AIFP ir pilnvarots. Piemēro 5. panta 
3. punktā noteikto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosūtot dokumentus, piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes 
nekavējoties paziņo AIFP par nosūtīšanu. 
AIFP drīkst uzsākt AIF tirdzniecību 
uzņēmējā dalībvalstī paziņošanas dienā.

3. Nosūtot dokumentus, piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes 
nekavējoties paziņo AIFP par nosūtīšanu.
Ne vēlāk kā 20 darba dienas pēc minētās 
nosūtīšanas un pēc tam, kad ir izskatīti 
visi iebildumi no uzņēmēju dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes informē 
AIFP, vai tas var sākt tirgvedību, kā 
ieteikts paziņojumā, kas iesniegts saskaņā 
ar šā panta 1. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1488
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja notiek izmaiņas informācijā, kas 
darīta zināma saskaņā ar 2. punktu, AIFP 
vismaz mēnesi pirms izmaiņu ieviešanas 
sniedz rakstisku paziņojumu par šīm 
izmaiņām piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm.

6. Ja notiek izmaiņas informācijā, kas 
darīta zināma saskaņā ar 2. punktu, AIFP 
nekavējoties sniedz rakstisku paziņojumu 
par šīm izmaiņām piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1489
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija saskaņā ar 49. panta 2. punktā 
minēto procedūru pieņem īstenošanas
pasākumus, tādējādi nosakot zemāk
minēto:

7. Komisija, izmantojot deleģētos aktus, 
saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu 
pieņem pasākumus, ar kuriem nosaka:

a) paziņojuma vēstules standarta parauga 
forma un saturs; 

a) paziņojuma vēstules standarta parauga 
formu un saturu; 

b) apliecinājuma standarta parauga forma 
un saturs.

b) apliecinājuma standarta parauga formu 
un saturu.

Komisija nodrošina, ka šādus aktus īsteno 
iespējami īsā laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Šā panta pieņemšanas gadījumā šis ir jaunajām „komitoloģijas” procedūrām atbilstošs 
formulējums.
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Grozījums Nr. 1490
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes nosūta visus 2. punktā, un 
attiecīgos gadījumos arī 3. punktā, minētos 
dokumentus tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kur tiks sniegti pārvaldības 
pakalpojumi, un apliecinājumu, ka tās ir 
pilnvarojušas attiecīgo AIFP, ne vēlāk kā 
desmit darbdienu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes saņēmušas šos 
dokumentus. Tās nekavējoties paziņo AIFP 
par nosūtīšanu.

4. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes nosūta visus 2. punktā un 
attiecīgos gadījumos arī 3. punktā minētos 
dokumentus tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kur tiks sniegti pārvaldības 
pakalpojumi, un apliecinājumu, ka tās ir 
pilnvarojušas attiecīgo AIFP, ne vēlāk kā 
divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir
saņēmušas šos dokumentus. Tās 
nekavējoties paziņo AIFP par nosūtīšanu. 

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm vajag pietiekami daudz laika atļauju piešķiršanai.

Grozījums Nr. 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes nosūta visus 2. punktā, un 
attiecīgos gadījumos arī 3. punktā, minētos 
dokumentus tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kur tiks sniegti pārvaldības 
pakalpojumi, un apliecinājumu, ka tās ir 
pilnvarojušas attiecīgo AIFP, ne vēlāk kā
desmit darbdienu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes saņēmušas šos 
dokumentus. Tās nekavējoties paziņo AIFP 
par nosūtīšanu.

4. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes nosūta visus 2. punktā un 
attiecīgos gadījumos arī 3. punktā minētos 
dokumentus tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kur tiks sniegti pārvaldības 
pakalpojumi, un apliecinājumu, ka tās ir 
pilnvarojušas attiecīgo AIFP, ne vēlāk kā 
divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir
saņēmušas šos dokumentus. Tās 
nekavējoties paziņo AIFP par nosūtīšanu. 
Piemēro 5. panta 3. punktā noteikto 
procedūru.
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Or. en

Grozījums Nr. 1492
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes nosūta visus 2. punktā, un 
attiecīgos gadījumos arī 3. punktā, minētos 
dokumentus tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kur tiks sniegti pārvaldības 
pakalpojumi, un apliecinājumu, ka tās ir 
pilnvarojušas attiecīgo AIFP, ne vēlāk kā 
desmit darbdienu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes saņēmušas šos 
dokumentus. Tās nekavējoties paziņo AIFP 
par nosūtīšanu.

4. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes nosūta visus 2. punktā, un 
attiecīgos gadījumos arī 3. punktā, minētos 
dokumentus EVTI un tās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kur tiks sniegti 
pārvaldības pakalpojumi, un 
apliecinājumu, ka tās ir pilnvarojušas 
attiecīgo AIFP, ne vēlāk kā desmit darba
dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmušas šos 
dokumentus. Tās nekavējoties paziņo AIFP 
par nosūtīšanu.

Or. en

Pamatojums

EVTI vajadzētu būt galvenajam uzraudzītājam, tādēļ tai uzraudzības un statistikas nolūkā 
jābūt informētai par AIFP pārvaldības darbībām citās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiklīdz saņemts paziņojums par 
nosūtīšanu, AIFP var sākt sniegt savus 
pakalpojumus uzņēmējā dalībvalstī.

Ne vēlāk kā 20 darba dienas pēc minētās 
nosūtīšanas un pēc tam, kad ir izskatīti 
visi no uzņēmēju dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm saņemtie 
iebildumi, piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes informē AIFP, vai 
tas var sākt sniegt savus pakalpojumus 
uzņēmējā dalībvalstī.
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Or. en

Grozījums Nr. 1494
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja notiek izmaiņas informācijā, kas 
darīta zināma saskaņā ar 2. punktu, un 
attiecīgos gadījumos ar 3. punktu, AIFP 
vismaz mēnesi pirms izmaiņu ieviešanas
sniedz rakstisku paziņojumu par šīm 
izmaiņām piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm.

Ja notiek izmaiņas informācijā, kas darīta 
zināma saskaņā ar 2. punktu, un attiecīgos 
gadījumos ar 3. punktu, AIFP nekavējoties
sniedz rakstisku paziņojumu par šīm 
izmaiņām piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1495
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde 
informē uzņēmējas dalībvalsts kompetento 
iestādi par šīm izmaiņām.

Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde 
informē EVTI un uzņēmējas dalībvalsts 
kompetento iestādi par šīm izmaiņām.

Or. en

Pamatojums

EVTI vajadzētu būt galvenajam uzraudzītājam, tādēļ tai uzraudzības un statistikas nolūkā 
jābūt informētai par AIFP pārvaldības darbībām citās dalībvalstīs.
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Grozījums Nr. 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes atbild par AIFP 
pasākumu un struktūras atbilstību, lai tas 
varētu izpildīt saistības un ievērot 
noteikumus, kas regulē visu tā pārvaldībā 
esošo AIF izveidi un darbību.
Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā 
tiks sniegti pārvaldības pakalpojumi, 
atbild par to, lai AIFP ievērotu šīs 
dalībvalsts noteikumus par AIF izveidi un 
darbību, tostarp tirgvedības noteikumus.
Lai novērstu to atbildības jomā esošo 
noteikumu pārkāpumus, tās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kurā 
pakalpojumi tiks sniegti, ir jāvar 
rēķināties ar AIFP piederības dalībvalsts 
kompetento iestāžu sadarbību. Ja 
vajadzīgs un pēc tam, kad ir informētas 
AIFP piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes, kā pēdējo iespējamo risinājumu 
var izvēlēties to, ka tās dalībvalsts 
kompetentās iestādes, kurā pārvaldības 
pakalpojumi tiks sniegti, var vērsties tiesā 
tieši pret AIFP.

Or. en

Grozījums Nr. 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. pants svītrots
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Nosacījumi attiecībā uz trešās valstīs 
esošu AIF tirdzniecību Kopienā
AIFP var tirgot tikai tāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, kas atrodas trešā 
valstī, profesionāliem ieguldītājiem, kuri 
atrodas dalībvalstī, ja trešā valsts ir 
parakstījusi nolīgumu ar attiecīgo 
dalībvalsti, kurš pilnībā atbilst ESAO 
Nodokļu paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.
Gadījumos, kad AIFP tirgo trešā valstī 
esošu AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības, piederības dalībvalstis var 
pagarināt 31. panta 3. punktā minēto 
periodu, ja tas ir nepieciešams, lai 
pārbaudītu, vai tiek ievēroti šīs direktīvas 
nosacījumi.
Pirms ļaut AIFP tirgot trešā valstī esošu 
AIF daļas vai ieguldījumu apliecības, 
piederības dalībvalstij īpaši jāņem vērā 
AIFP veiktie pasākumi saskaņā ar 38.
pantu attiecīgos gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 1498
Marta Andreasen

Direktīvas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. pants
Nosacījumi attiecībā uz trešās valstīs 
esošu AIF tirdzniecību Kopienā

svītrots

AIFP var tirgot tikai tāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, kas atrodas trešā 
valstī, profesionāliem ieguldītājiem, kuri 
atrodas dalībvalstī, ja trešā valsts ir 
parakstījusi nolīgumu ar attiecīgo 
dalībvalsti, kurš pilnībā atbilst ESAO 
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Nodokļu paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.
Gadījumos, kad AIFP tirgo trešā valstī 
esošu AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības, piederības dalībvalstis var 
pagarināt 31. panta 3. punktā minēto 
periodu, ja tas ir nepieciešams, lai 
pārbaudītu, vai tiek ievēroti šīs direktīvas 
nosacījumi.
Pirms ļaut AIFP tirgot trešā valstī esošu 
AIF daļas vai ieguldījumu apliecības, 
piederības dalībvalstij īpaši jāņem vērā 
AIFP veiktie pasākumi saskaņā ar 38.
pantu attiecīgos gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Regulējuma papildināšana un izmaksu palielināšana attiecībā uz trešo valstu fondu 
tirdzniecību vai fondu tirdzniecību trešās valstīs ir protekcionisms, uz ko var sagaidīt 
negatīvu atbildes reakciju no attiecīgo valstu puses. Tas arī nopietni ierobežo profesionālo 
Eiropas ieguldītāju izvēli. Kā papildu neplānots efekts var būt kapitāla aizplūšana no Eiropas 
uz reģioniem, kuros var gūt lielākus ienākumus no ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 1499
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
35. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosacījumi attiecībā uz trešās valstīs esošu 
AIF tirdzniecību Kopienā

Nosacījumi ieguldījumiem AIF ar 
pastāvīgo atrašanās vietu trešās valstīs

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no tā, ka ieguldītāji izvairās no direktīvas prasību ievērošanas, jānosaka 
atbilstoši ieguldījumu iespēju ierobežojumi.
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Grozījums Nr. 1500
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP var tirgot tikai tāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, kas atrodas trešā 
valstī, profesionāliem ieguldītājiem, kuri 
atrodas dalībvalstī, ja trešā valsts ir 
parakstījusi nolīgumu ar attiecīgo 
dalībvalsti, kurš pilnībā atbilst ESAO 
Nodokļu paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.

Neatkarīgi no 4. panta noteikumiem, 
dalībvalstis var atļaut trešās valsts AIFP
tirgot trešās valsts AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības profesionāliem 
ieguldītājiem šo dalībvalstu jurisdikcijā, ja

Gadījumos, kad AIFP tirgo trešā valstī 
esošu AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības, piederības dalībvalstis var 
pagarināt 31. panta 3. punktā minēto 
periodu, ja tas ir nepieciešams, lai 
pārbaudītu, vai tiek ievēroti šīs direktīvas 
nosacījumi.

a) AIF ir tāda AIFP pārvaldē, kas ir 
reģistrēts dalībvalstī un ir saņēmis atļauju 
saskaņā ar 4. pantu, vai

Pirms ļaut AIFP tirgot trešā valstī esošu 
AIF daļas vai ieguldījumu apliecības, 
piederības dalībvalstij īpaši jāņem vērā 
AIFP veiktie pasākumi saskaņā ar 38. 
pantu attiecīgos gadījumos.

b) trešā valsts, kurā ir reģistrēti AIF vai 
AIFP, ir īstenojusi tiesību aktus atbilstoši 
Starptautiskās Vērtspapīru komisiju 
organizācijas prasībām vai līdzīgiem 
standartiem attiecībā uz riska ieguldījumu 
fondu uzraudzību, vai
c) ir spēkā atbilstīgs sadarbības nolīgums 
starp AIFP piederības dalībvalsts 
kompetento iestādi un tās trešās valsts 
uzraudzības iestādi(-ēm), kurā reģistrēts 
AIF vai AIFP.

Or. en

Pamatojums

Mūsdienu finanšu tirgi ir globālā mērogā saistīti, kas rada izaugsmes un attīstības iespējas, 
un mums jānodrošina dzīvotspējīgi finanšu tirgi Eiropā. Ar šo grozījumu tiek radīta iespēja 
turpināt šobrīd apmierinošo praksi attiecībā uz ieguldījumiem trešās valstīs, kā arī nodrošināt 
interesantas uzņēmējdarbības iespējas ES aktīvu pārvaldītājiem un profesionāliem 
ieguldītājiem (tostarp pensiju fondiem). Vienlaikus tiek nodrošināts regulējums ar 
būtiskākajiem kritērijiem.
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Grozījums Nr. 1501
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP var tirgot tikai tāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, kas atrodas trešā 
valstī, profesionāliem ieguldītājiem, kuri 
atrodas dalībvalstī, ja trešā valsts ir 
parakstījusi nolīgumu ar attiecīgo 
dalībvalsti, kurš pilnībā atbilst ESAO 
Nodokļu paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.

1. Dalībvalstis saskaņā ar šo Direktīvu var 
atļaut trešā valstī reģistrētam AIFP tirgot 
AIF daļas vai ieguldījumu apliecības 
profesionāliem ieguldītājiem Savienībā, ja:

Gadījumos, kad AIFP tirgo trešā valstī 
esošu AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības, piederības dalībvalstis var 
pagarināt 31. panta 3. punktā minēto 
periodu, ja tas ir nepieciešams, lai 
pārbaudītu, vai tiek ievēroti šīs direktīvas 
nosacījumi.

a) uz attiecīgo trešo valsti attiecas saskaņā 
ar 3. punkta a) apakšpunktu pieņemts 
lēmums, kurā ir noteikts, ka tās tiesību 
akti par konsultatīvo regulējumu un 
pastāvīgu uzraudzību atbilst šīs direktīvas 
noteikumiem un ka tie tiek efektīvi 
piemēroti;

Pirms ļaut AIFP tirgot trešā valstī esošu 
AIF daļas vai ieguldījumu apliecības, 
piederības dalībvalstij īpaši jāņem vērā 
AIFP veiktie pasākumi saskaņā ar 38. 
pantu attiecīgos gadījumos.

b) uz attiecīgo trešo valsti attiecas saskaņā 
ar 3. punkta b) apakšpunktu pieņemts 
lēmums, ar ko Savienības AIFP 
nodrošina efektīvu piekļuvi tirgum, kas ir 
pielīdzināma tai, ko Savienība piešķir šīs 
trešās valsts AIFP;
c) AIFP sniedz 5. un 31. pantā minēto 
informāciju tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kur tas iesniedz pieteikumu 
atļaujas saņemšanai;
d) starp attiecīgās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm un AIFP 
uzraudzītāju ir noslēgts sadarbības 
nolīgums, kas nodrošina efektīvu visas tās 
informācijas apmaiņu, kura attiecas uz to 
iespējamo seku pārraudzību, ko AIFP 
darbība var radīt sistēmiski nozīmīgu 
finanšu iestāžu stabilitātei un tirgu, kuros 
darbojas AIFP, pareizai funkcionēšanai;



PE439.135v01-00 42/173 AM\805044LV.doc

LV

e) attiecīgā trešā valsts un dalībvalsts, kur 
tā iesniedz pieteikumu atļaujas 
saņemšanai, ir parakstījušas nolīgumu, 
kas pilnībā atbilst ESAO Nodokļu 
paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.
2. Komisija, konsultējoties ar EVTI, 
saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c pantu 
pieņem deleģētos aktus, kuru uzdevums ir 
nodrošināt:
a) vispārīgus atbilstības kritērijus trešo 
valstu tiesību aktu par konsultatīvo 
regulējumu un pastāvīgu uzraudzību 
atbilstībai un efektīvai piemērošanai, 
pamatojoties uz prasībām, kas noteiktas 
III, IV un V nodaļā;
b) vispārīgus kritērijus ar mērķi novērtēt, 
vai trešās valstis piešķir Savienības AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai 
piekļuvei, ko Savienība piešķir AIFP no 
trešām valstīm.
3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija saskaņā ar 49. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru pieņem īstenošanas 
pasākumus, nosakot, ka:
a) trešās valsts tiesību akti par AIFP 
konsultatīvo regulējumu un pastāvīgu 
uzraudzību atbilst šai direktīvai un tiek 
efektīvi piemēroti;
b) trešās valstis nodrošina Savienības 
AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, vismaz 
pielīdzināmu tai, ko Savienība piešķir 
AIFP no attiecīgās trešās valsts.

Or. en

Pamatojums

The equivalence regime initially foreseen for the authorisation of AIFM established in third 
countries should apply to the marketing in the Community and by AIFM registered and 
authorised in the EU of AIF domiciled in third countries.
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According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission’s exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with refereneces to the rules and principles set out 
in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

Grozījums Nr. 1502
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP var tirgot tikai tāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, kas atrodas trešā
valstī, profesionāliem ieguldītājiem, kuri 
atrodas dalībvalstī, ja trešā valsts ir 
parakstījusi nolīgumu ar attiecīgo 
dalībvalsti, kurš pilnībā atbilst ESAO 
Nodokļu paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par nodokļu 
jautājumiem.

AIFP var tirgot AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības trešā valstī profesionāliem 
ieguldītājiem, kuri atrodas dalībvalstī, ja 
trešā valsts ir parakstījusi nolīgumu ar 
AIFP piederības dalībvalsti, kurš pilnībā 
atbilst ESAO Nodokļu paraugkonvencijas 
26. pantā izklāstītajiem standartiem un 
nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu 
par nodokļu jautājumiem.

Gadījumos, kad AIFP tirgo trešā valstī 
esošu AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības, piederības dalībvalstis var 
pagarināt 31. panta 3. punktā minēto 
periodu, ja tas ir nepieciešams, lai 
pārbaudītu, vai tiek ievēroti šīs direktīvas 
nosacījumi.
Pirms ļaut AIFP tirgot trešā valstī esošu 
AIF daļas vai ieguldījumu apliecības, 
piederības dalībvalstij īpaši jāņem vērā 
AIFP veiktie pasākumi saskaņā ar 38. 
pantu attiecīgos gadījumos.

Or. en
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Pamatojums

Direktīva jāattiecina uz AIFP neatkarīgi no AIF atrašanās vietas.

Grozījums Nr. 1503
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP var tirgot tikai tāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, kas atrodas trešā 
valstī, profesionāliem ieguldītājiem, kuri 
atrodas dalībvalstī, ja trešā valsts ir 
parakstījusi nolīgumu ar attiecīgo 
dalībvalsti, kurš pilnībā atbilst ESAO 
Nodokļu paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.

PVKIU ieguldījumu sabiedrību, kas 
saņēmušas atļauju saskaņā ar Direktīvu 
2009/65/EK, kredītiestāžu, uz kurām 
attiecas Direktīva 2006/48/EK, institūciju, 
uz kurām attiecas Direktīva 2003/41/EK, 
un uzņēmumu, uz kuriem attiecas 
Direktīva 73/239/EEK, Direktīva 
2002/83/EK un Direktīva 2005/68/EK, 
tiešā vai netiešā īpašumā nav tādu AIF 
daļas vai ieguldījumu apliecības, kas nav 
saņēmuši atļauju Savienībā.

Gadījumos, kad AIFP tirgo trešā valstī 
esošu AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības, piederības dalībvalstis var 
pagarināt 31. panta 3. punktā minēto 
periodu, ja tas ir nepieciešams, lai 
pārbaudītu, vai tiek ievēroti šīs direktīvas 
nosacījumi.
Pirms ļaut AIFP tirgot trešā valstī esošu 
AIF daļas vai ieguldījumu apliecības, 
piederības dalībvalstij īpaši jāņem vērā 
AIFP veiktie pasākumi saskaņā ar 38. 
pantu attiecīgos gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no tā, ka ieguldītāji izvairās no direktīvas prasību ievērošanas, jānosaka 
atbilstoši ieguldījumu iespēju ierobežojumi.
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Grozījums Nr. 1504
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP var tirgot tikai tāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, kas atrodas trešā 
valstī, profesionāliem ieguldītājiem, kuri 
atrodas dalībvalstī, ja trešā valsts ir 
parakstījusi nolīgumu ar attiecīgo 
dalībvalsti, kurš pilnībā atbilst ESAO 
Nodokļu paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu diskriminēt AIF, kas atrodas trešās valstīs. Tas būtu protekcionisms.

Grozījums Nr. 1505
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP var tirgot tikai tāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, kas atrodas trešā 
valstī, profesionāliem ieguldītājiem, kuri 
atrodas dalībvalstī, ja trešā valsts ir 
parakstījusi nolīgumu ar attiecīgo 
dalībvalsti, kurš pilnībā atbilst ESAO 
Nodokļu paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.

Dalībvalsts var atļaut AIFP tās teritorijā 
tirgot AIF, kas atrodas trešā valstī, daļas 
vai ieguldījumu apliecības, ja starp AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un trešās valsts uzraudzības 
iestādi ir noslēgta atbilstīga vienošanās 
par sadarbību.

Or. en
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Pamatojums

Nodokļu informācijas apmaiņa neatbilst Direktīvas nospraustajam mērķim — noteikt kopīgas 
prasības attiecībā uz atļauju piešķiršanu AIFP un to uzraudzību, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju saistītajiem riskiem un to ietekmei uz ieguldītājiem un Kopienas tirgiem. Tā vietā tiek 
piedāvāta sadarbība.

Grozījums Nr. 1506
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP var tirgot tikai tāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, kas atrodas trešā 
valstī, profesionāliem ieguldītājiem, kuri 
atrodas dalībvalstī, ja trešā valsts ir 
parakstījusi nolīgumu ar attiecīgo 
dalībvalsti, kurš pilnībā atbilst ESAO 
Nodokļu paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.

Dalībvalsts var atļaut AIFP tās teritorijā 
tirgot AIF, kas atrodas trešā valstī, daļas 
vai ieguldījumu apliecības, ja starp AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un trešās valsts uzraudzības 
iestādi ir noslēgta atbilstīga vienošanās 
par sadarbību.

Or. en

Pamatojums

Uzskata, ka par nodokļiem sniegtas informācijas apmaiņa nav saistīta ar šajā direktīvā 
noteikto mērķi. Ir svarīgi ļaut vienlaicīgi pastāvēt valsts privātā izvietojuma režīmiem, 
tādējādi samazinot protekcionismu, kas negatīvi ietekmē ES tirgus. Jāparedz atbilstīgi 
sadarbības noteikumi.

Grozījums Nr. 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP var tirgot tikai tāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, kas atrodas trešā 

AIFP var tirgot tikai tāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, kas atrodas trešā 
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valstī, profesionāliem ieguldītājiem, kuri 
atrodas dalībvalstī, ja trešā valsts ir 
parakstījusi nolīgumu ar attiecīgo 
dalībvalsti, kurš pilnībā atbilst ESAO 
Nodokļu paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.

valstī, profesionāliem ieguldītājiem, kuri 
atrodas dalībvalstī, ja trešā valsts ar visām 
dalībvalstīm ir noslēgusi daudzpusēju 
nolīgumu, kuru dalībvalstu vārdā ir 
parakstījusi Komisija un kurā ir paredzēta 

a) efektīva informācijas apmaiņa par 
nodokļu jautājumiem, pamatojoties uz
ESAO Nodokļu paraugkonvencijas 
26. pantu, un 

b) efektīva informācijas apmaiņa ar 
kompetentajām iestādēm attiecībā uz 
informāciju, kas minēta 5. pantā un IV un 
V nodaļā.

Or. en

Pamatojums

Lai ES varētu tirgot AIF, kas atrodas trešās valstīs, ir jābūt efektīvam sadarbības nolīgumam 
(par vispārīgas informācijas apmaiņu un sadarbību nodokļu jautājumos), ko dalībvalstu 
vārdā paraksta Komisija („paplašinājuma princips”).

Grozījums Nr. 1508
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP var tirgot tikai tāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, kas atrodas trešā 
valstī, profesionāliem ieguldītājiem, kuri 
atrodas dalībvalstī, ja trešā valsts ir 
parakstījusi nolīgumu ar attiecīgo 
dalībvalsti, kurš pilnībā atbilst ESAO 
Nodokļu paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.

Dalībvalsts var atļaut AIFP tās teritorijā 
tirgot AIF, kuru pastāvīgā atrašanās vieta 
ir trešā valstī, daļas vai ieguldījumu 
apliecības, ja starp AIFP piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm un 
trešās valsts uzraudzības iestādi ir 
noslēgta atbilstīga vienošanās par 
sadarbību. Trešās valstīs jābūt spēkā 
attiecīgiem tiesību aktiem pret iespējamu 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 
pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1509
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP var tirgot tikai tāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, kas atrodas trešā 
valstī, profesionāliem ieguldītājiem, kuri 
atrodas dalībvalstī, ja trešā valsts ir 
parakstījusi nolīgumu ar attiecīgo 
dalībvalsti, kurš pilnībā atbilst ESAO 
Nodokļu paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.

AIFP var tirgot AIF, kuru pastāvīgā 
atrašanās vieta ir trešā valstī, daļas vai 
ieguldījumu apliecības tikai profesionāliem 
ieguldītājiem, kuri atrodas dalībvalstī, ja 
trešā valsts ir iekļauta ESAO to 
jurisdikciju sarakstā, kuras būtībā ir 
ieviesušas starptautiski atzītu nodokļu 
standartu.

Or. en

Pamatojums

Prasība, ka trešās valsts AIF atrašanās valstij ir jānoslēdz informācijas apmaiņas nolīgums 
ar katru ES dalībvalsti, kurā fonds tiks tirgots, rada nepamatotu apgrūtinājumu un visticamāk 
radītu būtiskus praktiskus ierobežojumus dalībvalstīm izsniegt atļaujas šādu AIF tirgošanai to 
teritorijās atbilstoši valsts privātā izvietojuma atbrīvojumiem. Tas var arī novest pie 
nevienādas attieksmes pret šādiem fondiem dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP var tirgot tikai tāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, kas atrodas trešā 
valstī, profesionāliem ieguldītājiem, kuri 
atrodas dalībvalstī, ja trešā valsts ir 
parakstījusi nolīgumu ar attiecīgo 
dalībvalsti, kurš pilnībā atbilst ESAO 
Nodokļu paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 

AIFP var tirgot tikai tāda AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības, kas atrodas trešā 
valstī, profesionāliem ieguldītājiem, kuri 
atrodas dalībvalstī, ja trešā valsts ir 
parakstījusi nolīgumu ar attiecīgo 
dalībvalsti, kurš atbilst ESAO Nodokļu 
paraugkonvencijas 26. pantā izklāstītajiem 
standartiem un nodrošina efektīvu 
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efektīvu informācijas apmaiņu par nodokļu 
jautājumiem.

informācijas apmaiņu par nodokļu 
jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1511
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad AIFP tirgo trešā valstī 
esošu AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības, piederības dalībvalstis var 
pagarināt 31. panta 3. punktā minēto 
periodu, ja tas ir nepieciešams, lai 
pārbaudītu, vai tiek ievēroti šīs direktīvas 
nosacījumi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu diskriminēt AIF, kas atrodas trešās valstīs. Tas būtu protekcionisms.

Grozījums Nr. 1512
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad AIFP tirgo trešā valstī 
esošu AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības, piederības dalībvalstis var 
pagarināt 31. panta 3. punktā minēto 
periodu, ja tas ir nepieciešams, lai 
pārbaudītu, vai tiek ievēroti šīs direktīvas 
nosacījumi.

svītrots

Or. en



PE439.135v01-00 50/173 AM\805044LV.doc

LV

Pamatojums

Uzskata, ka par nodokļiem sniegtas informācijas apmaiņa nav saistīta ar šajā direktīvā 
noteikto mērķi. Ir svarīgi ļaut vienlaicīgi pastāvēt valsts privātā izvietojuma režīmiem, 
tādējādi samazinot protekcionismu, kas negatīvi ietekmē ES tirgus. Jāparedz atbilstīgi 
sadarbības noteikumi.

Grozījums Nr. 1513
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms ļaut AIFP tirgot trešā valstī esošu 
AIF daļas vai ieguldījumu apliecības, 
piederības dalībvalstij īpaši jāņem vērā 
AIFP veiktie pasākumi saskaņā ar 38.
pantu attiecīgos gadījumos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Uzskata, ka par nodokļiem sniegtas informācijas apmaiņa nav saistīta ar šajā direktīvā 
noteikto mērķi. Ir svarīgi ļaut vienlaicīgi pastāvēt valsts privātā izvietojuma režīmiem, 
tādējādi samazinot protekcionismu, kas negatīvi ietekmē ES tirgus. Jāparedz atbilstīgi 
sadarbības noteikumi.

Grozījums Nr. 1514
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Trešo valstu AIF
Dalībvalstis nodrošina, ka atļauju 
saņēmis un ES reģistrēts AIFP ir tiesīgs
pārvaldīt tikai tādu trešā valstī reģistrētu 
AIF, kas tirgo ieguldījumu apliecības vai 
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daļas profesionāliem ieguldītājiem 
attiecīgajā dalībvalstī saskaņā ar šo 
direktīvu un 31. pantā noteiktajām 
procedūrām, ja starp attiecīgās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm un trešās valsts 
kompetentajām iestādēm ir noslēgta 
atbilstīga vienošanās par sadarbību, kas 
nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu.

Or. en

Pamatojums

Ja Eiropas AIFP profesionāliem ieguldītājiem Kopienā tirgo trešā valstī reģistrētu AIF, 
kompetentajām iestādēm jāspēj piekļūt visai informācijai, kas nepieciešama Eiropas 
ieguldītāju aizsardzībai.

Grozījums Nr. 1515
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Trešo valstu AIF
Dalībvalstis nedrīkst kavēt to profesionālo 
ieguldītāju ieguldījumus trešo valstu AIF, 
kuru pastāvīgā atrašanās vieta ir 
dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Mūsdienu finanšu tirgi ir globālā mērogā saistīti, kas rada izaugsmes un attīstības iespējas, 
un mums jānodrošina dzīvotspējīgi finanšu tirgi Eiropā. Ar šo grozījumu tiek radīta iespēja 
turpināt šobrīd apmierinošo praksi attiecībā uz ieguldījumiem trešās valstīs, kā arī nodrošināt 
interesantas uzņēmējdarbības iespējas ES aktīvu pārvaldītājiem un profesionāliem 
ieguldītājiem (tostarp pensiju fondiem). Vienlaikus tiek nodrošināts regulējums ar 
būtiskākajiem obligātajiem kritērijiem.
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Grozījums Nr. 1516
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Trešo valstu AIF
Profesionālie ieguldītāji, kuru pastāvīgā 
atrašanās vieta ir dalībvalstīs, drīkst 
ieguldīt AIF, kuru pastāvīgā atrašanās 
vieta ir trešās valstīs, ja tas atbilst 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Darbinieku pensiju fondiem jāļauj turpināt ieguldīt trešo valstu AIF, ievērojot attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktus.

Grozījums Nr. 1517
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Noteikumi par ieguldījumiem AIF, kuru 
pastāvīgā atrašanās vieta ir trešās valstīs
Dalībvalstu profesionālie ieguldītāji var 
ieguldīt AIF, kuru pastāvīgā atrašanās 
vieta ir kādā no trešām valstīm. Ja 
ieguldītāji patstāvīgi var izpirkt AIF daļas, 
šādu AIF pārvalda vai nu AIFP, kura 
juridiskā adrese ir kādā no dalībvalstīm 
un kuram saskaņā ar 4. pantu ir izsniegta 
atļauja, vai arī, ja trešā valsts, kurā ir AIF 
juridiskā adrese, ir atbilstoši attiecīgajiem 
starptautiskajiem standartiem parakstījusi 
informācijas apmaiņas sadarbības 
nolīgumu.
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Or. en

Pamatojums

New Article 35a ensures that professional investors remain free to invest in AIF domiciled in 
third countries, provided that certain conditions are met. However, as proposed in the 
Rapporteur’s draft report, the requirement imposed in new Article 35a is likely to impose a 
substantial practical limitation on the ability for AIF domiciled outside the Community to be 
marketed within Member States under national private placement exemptions and on the 
ability of investors to invest in such AIF on their own initiative.  This is disproportionate in 
the case of funds, such as private equity funds, which are closed-ended, since such funds are 
unlikely to present systemic risks.  Such funds should be capable of being marketed within 
individual Member States under national private placement exemptions - and investors should 
be able to invest in such funds on their own initiative without having to meet the requirement 
in new Article 35a. This approach would also significantly assist EU private equity funds of 
funds and their clients to maintain appropriate levels of risk diversification.

Grozījums Nr. 1518
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Nosacījumi, pie kuriem trešo valstu 
atļauju nesaņēmuši AIF var ieguldīt 
Eiropas tirgos
Ņemot vērā definējumu 3.a pantā un 
atbrīvojumus 2. pantā, atļauju nesaņēmis 
trešās valsts AIF, kura īpašumā Savienībā 
ir aktīvi, kas pārsniedz EUR 100 miljonus, 
un kurš izmanto līdzekļu piesaistīšanu, ir 
jāreģistrē EVTI.
Lai saņemtu atļauju darbībai Eiropas 
tirgos, atļauju nesaņēmušam AIF jāatbilst 
11. panta 4. punkta, 12. panta 1. punkta, 
13., 13.a, 24. un 25. panta prasībām. 
Šādos gadījumos kompetentā iestāde ir 
EVTI.

Or. en

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošā direktīva diskriminē Eiropas AIF. Nav iespējams kontrolēt sistēmisko 
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risku, ja ārvalstu riska ieguldījumu fondi nav reģistrēti un uz tiem neattiecina prasības 
direktīvā par sistēmiskiem riskiem.

Grozījums Nr. 1519
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
35.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.b pants
Trešo valstu AIF
Dalībvalstis var atļaut vai pagarināt 
atļauju profesionāliem ieguldītājiem, kas 
atrodas to teritorijā, ieguldīt jebkurā AIF, 
tostarp trešo valstu AIF, ievērojot 
attiecīgās valsts tiesību aktus. Trešās 
valstīs jābūt spēkā attiecīgiem tiesību 
aktiem pret iespējamu izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un pret nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1520
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
35.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.c pants
Ieguldījumi pilnvarotos AIF 
Pilnvaroti AIF neiegulda tieši vai netieši 
vairāk nekā 20 procentus no kopējās 
aktīvu vērtības tādos AIF, kas nav 
saņēmuši atļauju Savienībā.

Or. en
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Pamatojums

Lai izvairītos no tā, ka ieguldītāji izvairās no direktīvas prasību ievērošanas, jānovērš 
pilnvarotu AIF ieguldījumi nepilnvarotos AIF.

Grozījums Nr. 1521
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
35.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.d pants
Nosacījumi, pie kuriem trešās valsts AIF, 
kas nav saņēmis atļauju, var iegūt 
nozīmīgu vai kontrolējošu ietekmi kādā 
Eiropas emitentā vai Eiropas biržu 
sarakstos neiekļautā uzņēmumā
Ņemot vērā definīciju 3.a pantā un 
atbrīvojumus 2. pantā, atļauju 
nesaņēmušam trešās valsts AIF, kas ir 
piesaistījis līdzekļus, lai iegūtu nozīmīgu 
vai kontrolējošu ietekmi kādā no biržu 
sarakstos neiekļautiem uzņēmumiem vai 
emitentā, jāatbilst 26.–30. panta 
prasībām. 

Or. en

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošā direktīva diskriminē Eiropas AIF. Noteikumiem jāattiecas uz visiem AIF 
neatkarīgi no atrašanās vietas.

Grozījums Nr. 1522
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
35.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.e pants
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Trešo valstu AIF
1. Dalībvalstis nodrošina, ka pilnvarots 
AIFP drīkst pārvaldīt tikai tādus AIF, kas 
ir reģistrēti trešā valstī, kurā 
a) visi attiecīgie tiesību akti atbilst 
starptautisko organizāciju noteiktiem 
standartiem, vai AIFP var pierādīt, ka 
trešās valsts AIF atbilst šiem standartiem, 
un 
b) ir spēkā atbilstīgi sadarbības noteikumi 
starp AIFP piederības dalībvalsti un tās 
trešās valsts uzraudzības iestādi, kurā 
reģistrēts AIF.
2. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c 
pantu pieņem deleģētos aktus attiecībā uz 
1. punkta a) apakšpunktā minētajiem 
standartiem, un 1. punkta b) apakšpunktā 
minētajiem sadarbības noteikumiem.
3. Lai nodrošinātu vienādu šā panta 
piemērošanu, EVTI izstrādā vadlīnijas, 
kurās izklāsta Komisijas pieņemto 
deleģēto aktu piemērošanas nosacījumus 
attiecībā uz 1. punktā minētajiem 
standartiem un sadarbības noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Ieteiktais Padomes teksts ir labi formulēts un tādēļ tas jāpārņem.

Grozījums Nr. 1522
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. pants svītrots
Administratīvu uzdevumu deleģēšana no 
AIFP puses trešā valstī izveidotai vienībai
Dalībvalstis atļauj AIFP deleģēt 
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administratīvus pakalpojumus trešā valstī 
izveidotām vienībām tikai tad, ja tiek 
ievēroti visi zemāk minētie nosacījumi:
a) ir izpildītas 18. pantā izklāstītās 
prasības;
b) vienība ir pilnvarota sniegt 
administratīvus pakalpojumus vai ir 
reģistrēta trešajā valstī, kur tā izveidota, 
un ir pakļauta konsultatīvai uzraudzībai;
c) pastāv atbilstošs sadarbības līgums 
starp AIFP kompetento iestādi un 
vienības uzraudzības iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 1524
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Direktīvas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. pants svītrots
Administratīvu uzdevumu deleģēšana no 
AIFP puses trešā valstī izveidotai vienībai
Dalībvalstis atļauj AIFP deleģēt 
administratīvus pakalpojumus trešā valstī 
izveidotām vienībām tikai tad, ja tiek 
ievēroti visi zemāk minētie nosacījumi:
a) ir izpildītas 18. pantā izklāstītās 
prasības;
b) vienība ir pilnvarota sniegt 
administratīvus pakalpojumus vai ir 
reģistrēta trešajā valstī, kur tā izveidota, 
un ir pakļauta konsultatīvai uzraudzībai;
c) pastāv atbilstošs sadarbības līgums 
starp AIFP kompetento iestādi un 
vienības uzraudzības iestādi.

Or. en
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Pamatojums

Noteikumiem par funkciju deleģēšanu vajadzētu atbilst jau spēkā esošajiem noteikumiem 
direktīvā par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID) un MiFID īstenošanas direktīvā saistībā ar 
ieguldījumu pakalpojumu vai būtisku funkciju nodošanu ārējiem pakalpojumu sniedzējiem. 
Šie noteikumi ir atkārtoti ierosinātajā pārskatā, veicot nelielas izmaiņas atbilstoši atšķirībām 
starp AIFP un ieguldījumu sabiedrībām, kuras regulē ar MiFID.

Grozījums Nr. 1525
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. pants svītrots
Administratīvu uzdevumu deleģēšana no 
AIFP puses trešā valstī izveidotai vienībai
Dalībvalstis atļauj AIFP deleģēt 
administratīvus pakalpojumus trešā valstī 
izveidotām vienībām tikai tad, ja tiek 
ievēroti visi zemāk minētie nosacījumi:
a) ir izpildītas 18. pantā izklāstītās 
prasības;
b) vienība ir pilnvarota sniegt 
administratīvus pakalpojumus vai ir 
reģistrēta trešajā valstī, kur tā izveidota, 
un ir pakļauta konsultatīvai uzraudzībai;
c) pastāv atbilstošs sadarbības līgums 
starp AIFP kompetento iestādi un 
vienības uzraudzības iestādi.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir jāsvītro, lai grozītais 18. pants attiektos uz AIFP deleģētajām struktūrām 
trešās valstīs.
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Grozījums Nr. 1526
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. pants svītrots
Administratīvu uzdevumu deleģēšana no 
AIFP puses trešā valstī izveidotai vienībai
Dalībvalstis atļauj AIFP deleģēt 
administratīvus pakalpojumus trešā valstī 
izveidotām vienībām tikai tad, ja tiek 
ievēroti visi zemāk minētie nosacījumi:
a) ir izpildītas 18. pantā izklāstītās 
prasības;
b) vienība ir pilnvarota sniegt 
administratīvus pakalpojumus vai ir 
reģistrēta trešajā valstī, kur tā izveidota, 
un ir pakļauta konsultatīvai uzraudzībai;
c) pastāv atbilstošs sadarbības līgums 
starp AIFP kompetento iestādi un 
vienības uzraudzības iestādi.

Or. en

Pamatojums

Deleģēšana ir noteikta 18. pantā.

Grozījums Nr. 1527
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atļauj AIFP deleģēt 
administratīvus pakalpojumus trešā valstī 
izveidotām vienībām tikai tad, ja tiek 
ievēroti visi zemāk minētie nosacījumi:

Dalībvalstis neatļauj alternatīva 
ieguldījuma fonda, kura pastāvīgā 
atrašanās vieta ir Savienībā, AIFP deleģēt 
administratīvus pakalpojumus trešā valstī 
izveidotām vienībām.



PE439.135v01-00 60/173 AM\805044LV.doc

LV

a) ir izpildītas 18. pantā izklāstītās 
prasības;
b) vienība ir pilnvarota sniegt 
administratīvus pakalpojumus vai ir 
reģistrēta trešajā valstī, kur tā izveidota, 
un ir pakļauta konsultatīvai uzraudzībai;
c) pastāv atbilstošs sadarbības līgums 
starp AIFP kompetento iestādi un 
vienības uzraudzības iestādi.

Or. en

Pamatojums

AIF, kuram ir Eiropas pase, ir jābūt pilnībā pārvaldītam Eiropas Savienībā, lai aizsargātu 
ieguldītājus.

Grozījums Nr. 1528
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
36. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atļauj AIFP deleģēt 
administratīvus pakalpojumus trešā valstī 
izveidotām vienībām tikai tad, ja tiek 
ievēroti visi zemāk minētie nosacījumi:

Dalībvalstis atļauj AIFP deleģēt 
administratīvus un pārvaldības 
pakalpojumus trešā valstī izveidotām 
vienībām tikai tad, ja tiek ievēroti visi 
zemāk minētie nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Praktiskās un ekspertu zināšanas ir vispārēji izplatītas finanšu jomā. Ieguldītāju interesēs ir, 
lai AIFP varētu izmantot labākās praktiskās zināšanas bez tiešas iesaistīšanās vietējā līmenī.
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Grozījums Nr. 1529
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
36. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atļauj AIFP deleģēt 
administratīvus pakalpojumus trešā valstī 
izveidotām vienībām tikai tad, ja tiek 
ievēroti visi zemāk minētie nosacījumi:

AIFP tiek atļauts deleģēt administratīvus 
pakalpojumus trešā valstī izveidotām 
vienībām tikai tad, ja tiek ievēroti visi 
zemāk minētie nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Pārvaldniekiem vajadzētu būt tiesīgiem deleģēt noteiktus pārvaldības un administratīvos 
pienākumus (piemēram, riska pārvaldību) birojiem ārpus ES, neprasot atļauju katrā šādā 
gadījumā.

Grozījums Nr. 1530
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
36. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vienība ir pilnvarota sniegt 
administratīvus pakalpojumus vai ir 
reģistrēta trešajā valstī, kur tā izveidota, un 
ir pakļauta konsultatīvai uzraudzībai;

b) vienība ir pilnvarota sniegt 
administratīvus un pārvaldības 
pakalpojumus vai ir reģistrēta trešā valstī, 
kur tā izveidota, un ir pakļauta 
konsultatīvai uzraudzībai;

Or. en

Pamatojums

Praktiskās un ekspertu zināšanas ir vispārēji izplatītas finanšu jomā. Ieguldītāju interesēs ir, 
lai AIFP varētu izmantot labākās praktiskās zināšanas bez tiešas iesaistīšanās vietējā līmenī.
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Grozījums Nr. 1531
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
36. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vienība ir pilnvarota sniegt 
administratīvus pakalpojumus vai ir 
reģistrēta trešajā valstī, kur tā izveidota, 
un ir pakļauta konsultatīvai uzraudzībai;

b) vienība ir pilnvarota sniegt 
administratīvus pakalpojumus vai ir 
reģistrēta trešā valstī, kur tā izveidota;

Or. en

Pamatojums

Pārvaldniekiem vajadzētu būt tiesīgiem deleģēt noteiktus pārvaldības un administratīvos 
pienākumus (piemēram, riska pārvaldību) birojiem ārpus ES, neprasot atļauju katrā šādā 
gadījumā.

Grozījums Nr. 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
36. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pastāv atbilstošs sadarbības līgums starp 
AIFP kompetento iestādi un vienības 
uzraudzības iestādi.

c) saskaņā ar standartiem, ko Komisija 
noteikusi 39.b pantā ir noslēgts atbilstošs 
un efektīvs sadarbības nolīgums starp 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
kuras pārstāv Komisija, un vienības 
uzraudzības iestādi.

Or. en

Pamatojums

Administratīvo uzdevumu deleģēšana struktūrai, kas atrodas trešā valstī, pieprasa, lai būtu 
noslēgts efektīvs sadarbības nolīgums (par informācijas apmaiņu un nodokļiem), ko 
dalībvalstu vārdā paraksta Komisija („paplašinājuma princips”).
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Grozījums Nr. 1533
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
36. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pakalpojumus tieši kontrolē dalībvalstī 
reģistrēts AIFP, kas arī atbild par to 
sniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Praktisko zināšanu un ekspertu izmantošana ir ļoti populāra finanšu jomā. Ieguldītāju 
interesēs ir, lai AIFP varētu izmantot labākās praktiskās zināšanas bez tiešas iesaistīšanās 
vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 1534
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Direktīvas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. pants svītrots
Trešā valstī izveidots vērtētājs
1. Dalībvalstis atļauj iecelt trešā valstī 
izveidotu vērtētāju tikai tad, ja tiek ievēroti 
visi zemāk minētie nosacījumi:
a) ir izpildītas 16. pantā izklāstītās 
prasības;
b) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3.
punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka tās teritorijā izveidoto vērtētāju 
izmantotie vērtēšanas standarti un 
noteikumi ir ekvivalenti Kopienā 
piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem.
2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot kritērijus 
trešo valstu vērtēšanas standartu un 
noteikumu ekvivalences novērtēšanai, kā 
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tas noteikts 1. punkta b) apakšpunktā.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3.
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija saskaņā ar 49. panta 
2. punktā izklāstīto procedūru pieņem 
īstenošanas pasākumus, tādējādi nosakot, 
ka trešās valsts vērtēšanas standarti un 
likumdošanas noteikumi ir ekvivalenti 
Kopienā piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Noteikumiem par funkciju deleģēšanu vajadzētu atbilst jau spēkā esošajiem noteikumiem 
direktīvā par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID) un MiFID īstenošanas direktīvā saistībā ar 
ieguldījumu pakalpojumu vai būtisku funkciju nodošanu ārējiem pakalpojumu sniedzējiem. 
Šie noteikumi ir atkārtoti ierosinātajā pārskatā, veicot nelielas izmaiņas atbilstoši atšķirībām 
starp AIFP un ieguldījumu sabiedrībām, kuras regulē ar MiFID.

Grozījums Nr. 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. pants svītrots
Trešā valstī izveidots vērtētājs
1. Dalībvalstis atļauj iecelt trešā valstī 
izveidotu vērtētāju tikai tad, ja tiek ievēroti 
visi zemāk minētie nosacījumi:
a) ir izpildītas 16. pantā izklāstītās 
prasības;
b) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3.
punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka tās teritorijā izveidoto vērtētāju 
izmantotie vērtēšanas standarti un 
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noteikumi ir ekvivalenti Kopienā 
piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem.
2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot kritērijus 
trešo valstu vērtēšanas standartu un 
noteikumu ekvivalences novērtēšanai, kā 
tas noteikts 1. punkta b) apakšpunktā.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3.
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija saskaņā ar 49. panta 
2. punktā izklāstīto procedūru pieņem 
īstenošanas pasākumus, tādējādi nosakot, 
ka trešās valsts vērtēšanas standarti un 
likumdošanas noteikumi ir ekvivalenti 
Kopienā piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1536
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. pants svītrots
Trešā valstī izveidots vērtētājs
1. Dalībvalstis atļauj iecelt trešā valstī 
izveidotu vērtētāju tikai tad, ja tiek ievēroti 
visi zemāk minētie nosacījumi:
a) ir izpildītas 16. pantā izklāstītās 
prasības;
b) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3.
punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka tās teritorijā izveidoto vērtētāju 
izmantotie vērtēšanas standarti un 
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noteikumi ir ekvivalenti Kopienā 
piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem.
2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot kritērijus 
trešo valstu vērtēšanas standartu un 
noteikumu ekvivalences novērtēšanai, kā 
tas noteikts 1. punkta b) apakšpunktā.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3.
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija saskaņā ar 49. panta 
2. punktā izklāstīto procedūru pieņem 
īstenošanas pasākumus, tādējādi nosakot, 
ka trešās valsts vērtēšanas standarti un 
likumdošanas noteikumi ir ekvivalenti 
Kopienā piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir jāsvītro, jo grozītais 18. pants attieksies uz AIFP deleģētām struktūrām 
trešās valstīs.

Grozījums Nr. 1537
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. pants svītrots
Trešā valstī izveidots vērtētājs
1. Dalībvalstis atļauj iecelt trešā valstī 
izveidotu vērtētāju tikai tad, ja tiek ievēroti 
visi zemāk minētie nosacījumi:
a) ir izpildītas 16. pantā izklāstītās 
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prasības;
b) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3.
punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka tās teritorijā izveidoto vērtētāju 
izmantotie vērtēšanas standarti un 
noteikumi ir ekvivalenti Kopienā 
piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem.
2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot kritērijus 
trešo valstu vērtēšanas standartu un 
noteikumu ekvivalences novērtēšanai, kā 
tas noteikts 1. punkta b) apakšpunktā.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3.
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija saskaņā ar 49. panta 
2. punktā izklāstīto procedūru pieņem 
īstenošanas pasākumus, tādējādi nosakot, 
ka trešās valsts vērtēšanas standarti un 
likumdošanas noteikumi ir ekvivalenti 
Kopienā piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Vērtēšanas funkcija būtu atbilstoši jādefinē 16. pantā, kā arī iespēja to deleģēt vai uzdot —
18. pantā.

Grozījums Nr. 1538
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. pants svītrots
Trešā valstī izveidots vērtētājs



PE439.135v01-00 68/173 AM\805044LV.doc

LV

1. Dalībvalstis atļauj iecelt trešā valstī 
izveidotu vērtētāju tikai tad, ja tiek ievēroti 
visi zemāk minētie nosacījumi:
a) ir izpildītas 16. pantā izklāstītās 
prasības;
b) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3.
punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka tās teritorijā izveidoto vērtētāju 
izmantotie vērtēšanas standarti un 
noteikumi ir ekvivalenti Kopienā 
piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem.
2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot kritērijus 
trešo valstu vērtēšanas standartu un 
noteikumu ekvivalences novērtēšanai, kā 
tas noteikts 1. punkta b) apakšpunktā.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3.
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija saskaņā ar 49. panta 
2. punktā izklāstīto procedūru pieņem 
īstenošanas pasākumus, tādējādi nosakot, 
ka trešās valsts vērtēšanas standarti un 
likumdošanas noteikumi ir ekvivalenti 
Kopienā piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Vērtēšana ir ļoti jutīgs jautājums un to nevajadzētu uzticēt trešo valstu struktūrām, pat tad nē, 
ja tiek nodrošināts līdzvērtīgs režīms.
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Grozījums Nr. 1539
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atļauj iecelt trešā valstī 
izveidotu vērtētāju tikai tad, ja tiek ievēroti 
visi zemāk minētie nosacījumi:

Kompetentās iestādes var izņēmuma kārtā 
ļaut Savienībā reģistrētam AIFP iecelt 
trešā valstī reģistrētu vērtētāju, ja neviens 
Savienībā reģistrēts vērtētājs nevar 
pienācīgi novērtēt aktīvus trešās valstīs.

a) ir izpildītas 16. pantā izklāstītās 
prasības;
b) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3. 
punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka tās teritorijā izveidoto vērtētāju 
izmantotie vērtēšanas standarti un 
noteikumi ir ekvivalenti Kopienā 
piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem.

2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot kritērijus 
trešo valstu vērtēšanas standartu un 
noteikumu ekvivalences novērtēšanai, kā 
tas noteikts 1. punkta b) apakšpunktā.

Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c 
pantu pieņem deleģētos aktus, nosakot 
kritērijus tādu aktīvu vērtēšanai, ko 
nevarētu pienācīgi novērtēt Savienībā 
reģistrēts vērtētājs.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija saskaņā ar 49. panta 
2. punktā izklāstīto procedūru pieņem 
īstenošanas pasākumus, tādējādi nosakot, 
ka trešās valsts vērtēšanas standarti un 
likumdošanas noteikumi ir ekvivalenti 
Kopienā piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Vērtēšana ir būtiska ieguldītāju aizsardzībai. Šis uzdevums pēc iespējas būtu jāveic Kopienā.
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Grozījums Nr. 1540
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atļauj iecelt trešā valstī 
izveidotu vērtētāju tikai tad, ja tiek ievēroti 
visi zemāk minētie nosacījumi:

1. Dalībvalstis atļauj iecelt trešā valstī 
izveidotu vērtētāju tikai tad, ja tiek ievēroti 
visi zemāk minētie nosacījumi:

a) ir izpildītas 16. pantā izklāstītās 
prasības;

a) trešās valsts vērtētāja juridiskā adrese 
ir dalībvalstī un

b) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3. 
punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka tās teritorijā izveidoto vērtētāju 
izmantotie vērtēšanas standarti un 
noteikumi ir ekvivalenti Kopienā 
piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem.

b) ir izpildītas 16. pantā izklāstītās 
prasības.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) saskaņā ar standartiem, ko Komisija 
noteikusi 39.a pantā, ir noslēgts atbilstošs 
un efektīvs sadarbības nolīgums starp 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
kuras pārstāv Komisija, un vienības 
uzraudzības iestādi.
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Or. en

Pamatojums

Vērtētāja iecelšana trešās valstīs pieprasa, lai būtu efektīvs sadarbības nolīgums (par 
informācijas apmaiņu un nodokļiem), ko dalībvalstu vārdā paraksta Komisija 
(„paplašinājuma princips”).

Grozījums Nr. 1542
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot kritērijus 
trešo valstu vērtēšanas standartu un 
noteikumu ekvivalences novērtēšanai, kā 
tas noteikts 1. punkta b) apakšpunktā.

2. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c 
pantu pieņem deleģētos aktus, tādējādi 
nosakot kritērijus trešo valstu vērtēšanas
standartu un noteikumu ekvivalences 
novērtēšanai, kā tas noteikts 1. punkta 
b) apakšpunktā.

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

Komisija nodrošina, ka šie akti stājas 
spēkā ..*.
* Lūgums OV ierakstīt datumu — divu 
gadu laikā no šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Šā panta pieņemšanas gadījumā šis ir jaunajām „komitoloģijas” procedūrām atbilstošs 
formulējums.
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Grozījums Nr. 1543
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija saskaņā ar 49. panta 
2. punktā izklāstīto procedūru pieņem 
īstenošanas pasākumus, tādējādi nosakot, 
ka trešās valsts vērtēšanas standarti un 
likumdošanas noteikumi ir ekvivalenti
Kopienā piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem.

3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b 
un 49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi nosakot, ka trešās valsts vērtēšanas 
standarti un likumdošanas noteikumi ir 
ekvivalenti Savienībā piemērojamajiem 
standartiem un noteikumiem.

Komisija nodrošina, ka šie akti stājas 
spēkā ..*.
* Lūgums OV ierakstīt datumu — divu 
gadu laikā no šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1544
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Direktīvas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots

Depozitārija uzdevumu deleģēšana 
saistībā ar trešā valstī esošu AIF

1. Atkāpjoties no 17. panta 4. punkta,
attiecībā uz trešā valstī esošu AIF 
dalībvalstis ļauj šī AIF depozitārijam, kas 
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iecelts saskaņā ar 17. pantu, deleģēt 
vienas vai vairāku funkciju izpildi tajā 
pašā trešajā valstī esošam 
apakšdepozitārijam, ja minētās trešās 
valsts likumdošana ir ekvivalenta šīs 
direktīvas noteikumiem un tiek efektīvi 
piemērota.
Jāievēro arī šādi nosacījumi:
a) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 
4. punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka šai valstī esošie 
apakšdepozitāriji ir pakļauti efektīvam 
konsultatīvam regulējumam un 
uzraudzībai, kas ir ekvivalenta Kopienas 
likumdošanā ietvertajiem noteikumiem;
b) tiek nodrošināta pietiekama 
sadarbība starp piederības dalībvalsti un 
trešās valsts attiecīgajām iestādēm;
c) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 
4. punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka attiecībā uz nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas un teroristu 
finansēšanas novēršanu noteiktie 
standarti ir ekvivalenti Kopienā 
piemērojamajiem standartiem.
2. Depozitārija saistības pret 
ieguldītājiem neietekmē fakts, ka tas ir
deleģējis pienākumu izpildīt visus 
uzdevumus vai daļu no tiem trešās valsts 
depozitārijam.
3. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot kritērijus 
trešo valstu konsultatīvā regulējuma, 
uzraudzības un standartu ekvivalences 
novērtēšanai, kā tas noteikts 1. punktā.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3.
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
4. Pamatojoties uz 3. punktā 
minētajiem kritērijiem, Komisija saskaņā 
ar 49. panta 2. punktā izklāstīto 
procedūru pieņem īstenošanas 
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pasākumus, tādējādi nosakot, ka trešās 
valsts konsultatīvais regulējums, 
uzraudzība un standarti ir ekvivalenti šai 
direktīvai.

Or. en

Pamatojums

Noteikumiem par funkciju deleģēšanu vajadzētu atbilst jau spēkā esošajiem noteikumiem 
direktīvā par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID) un MiFID īstenošanas direktīvā saistībā ar 
ieguldījumu pakalpojumu vai būtisku funkciju nodošanu ārējiem pakalpojumu sniedzējiem. 
Šie noteikumi ir atkārtoti ierosinātajā pārskatā, veicot nelielas izmaiņas atbilstoši atšķirībām 
starp AIFP un ieguldījumu sabiedrībām, kuras regulē ar MiFID.

Grozījums Nr. 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots

Depozitārija uzdevumu deleģēšana 
saistībā ar trešā valstī esošu AIF

1. Atkāpjoties no 17. panta 4. punkta, 
attiecībā uz trešā valstī esošu AIF 
dalībvalstis ļauj šī AIF depozitārijam, kas 
iecelts saskaņā ar 17. pantu, deleģēt 
vienas vai vairāku funkciju izpildi tajā 
pašā trešajā valstī esošam 
apakšdepozitārijam, ja minētās trešās 
valsts likumdošana ir ekvivalenta šīs 
direktīvas noteikumiem un tiek efektīvi 
piemērota.
Jāievēro arī šādi nosacījumi:
a) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 
4. punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka šai valstī esošie 
apakšdepozitāriji ir pakļauti efektīvam 
konsultatīvam regulējumam un 
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uzraudzībai, kas ir ekvivalenta Kopienas 
likumdošanā ietvertajiem noteikumiem;
b) tiek nodrošināta pietiekama 
sadarbība starp piederības dalībvalsti un 
trešās valsts attiecīgajām iestādēm;
c) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 
4. punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka attiecībā uz nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas un teroristu 
finansēšanas novēršanu noteiktie 
standarti ir ekvivalenti Kopienā 
piemērojamajiem standartiem.
2. Depozitārija saistības pret 
ieguldītājiem neietekmē fakts, ka tas ir 
deleģējis pienākumu izpildīt visus 
uzdevumus vai daļu no tiem trešās valsts 
depozitārijam.
3. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot kritērijus 
trešo valstu konsultatīvā regulējuma, 
uzraudzības un standartu ekvivalences 
novērtēšanai, kā tas noteikts 1. punktā.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3.
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
4. Pamatojoties uz 3. punktā 
minētajiem kritērijiem, Komisija saskaņā 
ar 49. panta 2. punktā izklāstīto 
procedūru pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot, ka trešās 
valsts konsultatīvais regulējums, 
uzraudzība un standarti ir ekvivalenti šai 
direktīvai.

Or. en
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Grozījums Nr. 1546
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots

Depozitārija uzdevumu deleģēšana 
saistībā ar trešā valstī esošu AIF

1. Atkāpjoties no 17. panta 4. punkta, 
attiecībā uz trešā valstī esošu AIF 
dalībvalstis ļauj šī AIF depozitārijam, kas 
iecelts saskaņā ar 17. pantu, deleģēt 
vienas vai vairāku funkciju izpildi tajā 
pašā trešajā valstī esošam 
apakšdepozitārijam, ja minētās trešās 
valsts likumdošana ir ekvivalenta šīs 
direktīvas noteikumiem un tiek efektīvi 
piemērota.
Jāievēro arī šādi nosacījumi:
a) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 
4. punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka šai valstī esošie 
apakšdepozitāriji ir pakļauti efektīvam 
konsultatīvam regulējumam un 
uzraudzībai, kas ir ekvivalenta Kopienas 
likumdošanā ietvertajiem noteikumiem;
b) tiek nodrošināta pietiekama 
sadarbība starp piederības dalībvalsti un 
trešās valsts attiecīgajām iestādēm;
c) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 
4. punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka attiecībā uz nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas un teroristu 
finansēšanas novēršanu noteiktie 
standarti ir ekvivalenti Kopienā 
piemērojamajiem standartiem.
2. Depozitārija saistības pret 
ieguldītājiem neietekmē fakts, ka tas ir 
deleģējis pienākumu izpildīt visus 
uzdevumus vai daļu no tiem trešās valsts 
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depozitārijam.
3. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot kritērijus 
trešo valstu konsultatīvā regulējuma, 
uzraudzības un standartu ekvivalences 
novērtēšanai, kā tas noteikts 1. punktā.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3.
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
4. Pamatojoties uz 3. punktā 
minētajiem kritērijiem, Komisija saskaņā 
ar 49. panta 2. punktā izklāstīto 
procedūru pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot, ka trešās 
valsts konsultatīvais regulējums, 
uzraudzība un standarti ir ekvivalenti šai 
direktīvai.

Or. en

Pamatojums

Deleģēšana būs pietiekami reglamentēta 18. pantā.

Grozījums Nr. 1547
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots

Depozitārija uzdevumu deleģēšana 
saistībā ar trešā valstī esošu AIF

1. Atkāpjoties no 17. panta 4. punkta, 
attiecībā uz trešā valstī esošu AIF 
dalībvalstis ļauj šī AIF depozitārijam, kas 
iecelts saskaņā ar 17. pantu, deleģēt 
vienas vai vairāku funkciju izpildi tajā 
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pašā trešajā valstī esošam 
apakšdepozitārijam, ja minētās trešās 
valsts likumdošana ir ekvivalenta šīs 
direktīvas noteikumiem un tiek efektīvi 
piemērota.
Jāievēro arī šādi nosacījumi:
a) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 
4. punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka šai valstī esošie 
apakšdepozitāriji ir pakļauti efektīvam 
konsultatīvam regulējumam un 
uzraudzībai, kas ir ekvivalenta Kopienas 
likumdošanā ietvertajiem noteikumiem;
b) tiek nodrošināta pietiekama 
sadarbība starp piederības dalībvalsti un 
trešās valsts attiecīgajām iestādēm;
c) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 
4. punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka attiecībā uz nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas un teroristu 
finansēšanas novēršanu noteiktie 
standarti ir ekvivalenti Kopienā 
piemērojamajiem standartiem.
2. Depozitārija saistības pret 
ieguldītājiem neietekmē fakts, ka tas ir 
deleģējis pienākumu izpildīt visus 
uzdevumus vai daļu no tiem trešās valsts 
depozitārijam.
3. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot kritērijus 
trešo valstu konsultatīvā regulējuma, 
uzraudzības un standartu ekvivalences 
novērtēšanai, kā tas noteikts 1. punktā.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3.
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
4. Pamatojoties uz 3. punktā 
minētajiem kritērijiem, Komisija saskaņā 
ar 49. panta 2. punktā izklāstīto 
procedūru pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot, ka trešās 
valsts konsultatīvais regulējums, 
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uzraudzība un standarti ir ekvivalenti šai 
direktīvai.

Or. en

Pamatojums

Depozitāriju uzdevumu deleģēšana mazina investoru aizsardzību un AIFP un uzraugošo 
iestāžu spējas pildīt savus uzdevumus.

Grozījums Nr. 1548
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots

Depozitārija uzdevumu deleģēšana 
saistībā ar trešā valstī esošu AIF

1. Atkāpjoties no 17. panta 4. punkta, 
attiecībā uz trešā valstī esošu AIF 
dalībvalstis ļauj šī AIF depozitārijam, kas 
iecelts saskaņā ar 17. pantu, deleģēt 
vienas vai vairāku funkciju izpildi tajā 
pašā trešajā valstī esošam 
apakšdepozitārijam, ja minētās trešās 
valsts likumdošana ir ekvivalenta šīs 
direktīvas noteikumiem un tiek efektīvi 
piemērota.
Jāievēro arī šādi nosacījumi:
a) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 
4. punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka šai valstī esošie 
apakšdepozitāriji ir pakļauti efektīvam 
konsultatīvam regulējumam un 
uzraudzībai, kas ir ekvivalenta Kopienas 
likumdošanā ietvertajiem noteikumiem;
b) tiek nodrošināta pietiekama 
sadarbība starp piederības dalībvalsti un 
trešās valsts attiecīgajām iestādēm;
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c) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 
4. punktu pieņemtajam lēmumam, kas 
nosaka, ka attiecībā uz nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas un teroristu 
finansēšanas novēršanu noteiktie 
standarti ir ekvivalenti Kopienā 
piemērojamajiem standartiem.
2. Depozitārija saistības pret 
ieguldītājiem neietekmē fakts, ka tas ir 
deleģējis pienākumu izpildīt visus 
uzdevumus vai daļu no tiem trešās valsts 
depozitārijam.
3. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot kritērijus 
trešo valstu konsultatīvā regulējuma, 
uzraudzības un standartu ekvivalences 
novērtēšanai, kā tas noteikts 1. punktā.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3.
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
4. Pamatojoties uz 3. punktā 
minētajiem kritērijiem, Komisija saskaņā 
ar 49. panta 2. punktā izklāstīto 
procedūru pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot, ka trešās 
valsts konsultatīvais regulējums, 
uzraudzība un standarti ir ekvivalenti šai 
direktīvai.

Or. en

Pamatojums

The provisions of Article 38 are of very limited practical assistance to a depositary. Under 
Article 38 the depositary's ability to delegate to a non-EU credit institution is restricted to 
sub-depositary's domiciled in the same country as that of the AIF's domicile but the nature of 
global custody is such that it is often necessary to have a sub-depositary or sub-custodian in 
the market in which investments are held (which will generally not be the country of domicile 
of the AIF). In practice, therefore, this provision will prevent AIF from investing in many non-
EU jurisdictions, especially developing countries requiring investment to tackle poverty.
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Grozījums Nr. 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiek nodrošināta pietiekama sadarbība 
starp piederības dalībvalsti un trešās 
valsts attiecīgajām iestādēm;

b) saskaņā ar standartiem, ko Komisija 
noteikusi 39.a pantā, ir noslēgts atbilstošs 
un efektīvs sadarbības nolīgums starp 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
kuras pārstāv Komisija, un vienības 
uzraudzības iestādi.

Or. en

Pamatojums

Depozitārija uzdevumu deleģēšana struktūrai, kas atrodas trešā valstī, pieprasa, lai būtu 
efektīvs sadarbības nolīgums (par informācijas apmaiņu un nodokļiem), ko dalībvalstu vārdā 
paraksta Komisija („paplašinājuma princips”).

Grozījums Nr. 1550
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot kritērijus 
trešo valstu konsultatīvā regulējuma, 
uzraudzības un standartu ekvivalences 
novērtēšanai, kā tas noteikts 1. punktā.

3. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 49.c 
pantu pieņem deleģētos aktus, tādējādi 
nosakot kritērijus trešo valstu konsultatīvā 
regulējuma, uzraudzības un standartu 
ekvivalences novērtēšanai, kā tas noteikts 
1. punktā.

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

Komisija nodrošina, ka šie akti stājas 
spēkā ..*.
*Lūgums OV ierakstīt datumu —  divu 
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gadu laikā no šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1551
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz 3. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija saskaņā ar 49. panta 
2. punktā izklāstīto procedūru pieņem 
īstenošanas pasākumus, tādējādi nosakot, 
ka trešās valsts konsultatīvais regulējums, 
uzraudzība un standarti ir ekvivalenti šai 
direktīvai.

4. Pamatojoties uz 3. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b 
un 49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi nosakot, ka trešās valsts 
konsultatīvais regulējums, uzraudzība un 
standarti ir ekvivalenti šai direktīvai.

Komisija nodrošina, ka šie akti stājas 
spēkā ..*.
*Lūgums OV ierakstīt datumu — divu 
gadu laikā no šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

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



AM\805044LV.doc 83/173 PE439.135v01-00

LV

Grozījums Nr. 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. pants svītrots

Atļaujas piešķiršana trešās valstīs esošiem 
AIFP

1. Dalībvalstis saskaņā ar šo 
direktīvu var piešķirt atļauju trešā valstī 
esošam AIFP tirgot AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības profesionāliem 
ieguldītājiem Kopienā atbilstoši šīs 
direktīvas nosacījumiem, ja:

(a    a) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3.
punkta a) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tās 
likumdošana attiecībā uz konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību ir 
ekvivalenta šīs direktīvas noteikumiem un 
tiek efektīvi piemērota;

        b) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3.
punkta b) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tā piešķir 
Kopienas AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts;

(     c) AIFP sniedz kompetentajām iestādēm 
tajā dalībvalstī, kur tas iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, 5. un 31.
pantā minēto informāciju;

a    d) pastāv sadarbības līgums starp attiecīgās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm un 
AIFP uzraudzītāju, kas nodrošina tādas 
visas informācijas efektīvu apmaiņu, kura 
nepieciešama AIFP darbību potenciālās 
ietekmes uzraudzībai, lai veicinātu 
sistēmiski saistītu finanšu iestāžu 
stabilitāti un tādu tirgu organizētu 
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funkcionēšanu, kuros AIFP aktīvi 
darbojas.

   e) trešā valsts ir parakstījusi nolīgumu ar 
attiecīgo dalībvalsti, kurā tā iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, kurš 
pilnībā atbilst ESAO Nodokļu 
paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.
2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus ar mērķi noteikt zemāk 
minēto:

(    a) vispārīgi ekvivalences kritēriji, lai 
nodrošinātu trešās valsts likumdošanas 
par konsultatīvu regulējumu un 
pašreizēju uzraudzību ekvivalenci un 
efektīvu piemērošanu, balstīti uz III, IV 
un V nodaļā izklāstītajām prasībām;

(b    b) vispārīgi kritēriji, lai novērtētu, vai 
trešās valstis piešķir Kopienas AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai 
piekļuvei, ko Kopiena piešķir AIFP no 
šīm trešajām valstīm.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3.
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
3. Pamatojoties uz 2. punktā 
minētajiem kritērijiem, Komisija saskaņā 
ar 49. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot, ka:

(a    a) likumdošana par AIFP konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību 
trešā valstī ir ekvivalenta šai direktīvai un 
tiek efektīvi piemērota;

(b   b) trešā valsts piešķir Kopienas AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, vismaz 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts.

Or. en
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Grozījums Nr. 1553
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. pants
svītrots

Atļaujas piešķiršana trešās valstīs esošiem 
AIFP

1. Dalībvalstis saskaņā ar šo 
direktīvu var piešķirt atļauju trešā valstī 
esošam AIFP tirgot AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības profesionāliem 
ieguldītājiem Kopienā atbilstoši šīs 
direktīvas nosacījumiem, ja:

(a    a) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3.
punkta a) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tās 
likumdošana attiecībā uz konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību ir 
ekvivalenta šīs direktīvas noteikumiem un 
tiek efektīvi piemērota;

        b) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3.
punkta b) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tā piešķir 
Kopienas AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts;

(     c) AIFP sniedz kompetentajām iestādēm 
tajā dalībvalstī, kur tas iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, 5. un 31.
pantā minēto informāciju;

a     d) pastāv sadarbības līgums starp attiecīgās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm un 
AIFP uzraudzītāju, kas nodrošina tādas 
visas informācijas efektīvu apmaiņu, kura 
nepieciešama AIFP darbību potenciālās 
ietekmes uzraudzībai, lai veicinātu 
sistēmiski saistītu finanšu iestāžu 
stabilitāti un tādu tirgu organizētu 
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funkcionēšanu, kuros AIFP aktīvi 
darbojas.

   e) trešā valsts ir parakstījusi nolīgumu ar 
attiecīgo dalībvalsti, kurā tā iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, kurš 
pilnībā atbilst ESAO Nodokļu 
paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.
2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus ar mērķi noteikt zemāk 
minēto:

(    a) vispārīgi ekvivalences kritēriji, lai 
nodrošinātu trešās valsts likumdošanas 
par konsultatīvu regulējumu un 
pašreizēju uzraudzību ekvivalenci un 
efektīvu piemērošanu, balstīti uz III, IV 
un V nodaļā izklāstītajām prasībām;

(b    b) vispārīgi kritēriji, lai novērtētu, vai 
trešās valstis piešķir Kopienas AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai 
piekļuvei, ko Kopiena piešķir AIFP no 
šīm trešajām valstīm.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3.
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
3. Pamatojoties uz 2. punktā 
minētajiem kritērijiem, Komisija saskaņā 
ar 49. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot, ka:

(a    a) likumdošana par AIFP konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību 
trešā valstī ir ekvivalenta šai direktīvai un 
tiek efektīvi piemērota;

(b   b) trešā valsts piešķir Kopienas AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, vismaz 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts.

Or. en
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Pamatojums

Grozītajā direktīvā 39. pants ir kļuvis lieks.
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Grozījums Nr. 1554
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. pants
svītrots

Atļaujas piešķiršana trešās valstīs esošiem 
AIFP

1. Dalībvalstis saskaņā ar šo 
direktīvu var piešķirt atļauju trešā valstī 
esošam AIFP tirgot AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības profesionāliem 
ieguldītājiem Kopienā atbilstoši šīs 
direktīvas nosacījumiem, ja:

a    a) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3.
punkta a) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tās 
likumdošana attiecībā uz konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību ir 
ekvivalenta šīs direktīvas noteikumiem un 
tiek efektīvi piemērota;

     b) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3.
punkta b) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tā piešķir 
Kopienas AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts;

(     c) AIFP sniedz kompetentajām iestādēm 
tajā dalībvalstī, kur tas iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, 5. un 31.
pantā minēto informāciju;

a     d) pastāv sadarbības līgums starp attiecīgās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm un 
AIFP uzraudzītāju, kas nodrošina tādas 
visas informācijas efektīvu apmaiņu, kura 
nepieciešama AIFP darbību potenciālās 
ietekmes uzraudzībai, lai veicinātu 
sistēmiski saistītu finanšu iestāžu 
stabilitāti un tādu tirgu organizētu 
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funkcionēšanu, kuros AIFP aktīvi 
darbojas.

   e) trešā valsts ir parakstījusi nolīgumu ar 
attiecīgo dalībvalsti, kurā tā iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, kurš 
pilnībā atbilst ESAO Nodokļu 
paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.
2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus ar mērķi noteikt zemāk 
minēto:

(    a) vispārīgi ekvivalences kritēriji, lai 
nodrošinātu trešās valsts likumdošanas 
par konsultatīvu regulējumu un 
pašreizēju uzraudzību ekvivalenci un 
efektīvu piemērošanu, balstīti uz III, IV 
un V nodaļā izklāstītajām prasībām;

(b    b) vispārīgi kritēriji, lai novērtētu, vai 
trešās valstis piešķir Kopienas AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai 
piekļuvei, ko Kopiena piešķir AIFP no 
šīm trešajām valstīm.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3.
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
3. Pamatojoties uz 2. punktā 
minētajiem kritērijiem, Komisija saskaņā 
ar 49. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot, ka:

(a    a) likumdošana par AIFP konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību 
trešā valstī ir ekvivalenta šai direktīvai un 
tiek efektīvi piemērota;

(b   b) trešā valsts piešķir Kopienas AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, vismaz 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts.

Or. en
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Pamatojums

Ļaut ārpus ES esošiem tirgus dalībniekiem tirgot produktus, ja viņiem nav filiāles ES, būtu 
bezprecedenta risinājums, kas radītu ievērojamu risku zaudēt kontroli pār notiekošajiem 
procesiem. To nevajadzētu atļaut.
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Grozījums Nr. 1555
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. pants svītrots
Atļaujas piešķiršana trešās valstīs 
reģistrētiem AIFP

1. Dalībvalstis saskaņā ar šo 
direktīvu var piešķirt atļauju trešā valstī 
reģistrētam AIFP tirgot AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības profesionāliem 
ieguldītājiem Kopienā atbilstoši šīs 
direktīvas nosacījumiem, ja:

(a    a) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3.
punkta a) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tās 
likumdošana attiecībā uz konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību ir 
ekvivalenta šīs direktīvas noteikumiem un 
tiek efektīvi piemērota;

        b) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3.
punkta b) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tā piešķir 
Kopienas AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts;

(     c) AIFP sniedz kompetentajām iestādēm 
tajā dalībvalstī, kur tas iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, 5. un 31.
pantā minēto informāciju;

a     d) pastāv sadarbības līgums starp attiecīgās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm un 
AIFP uzraudzītāju, kas nodrošina tādas 
visas informācijas efektīvu apmaiņu, kura 
nepieciešama AIFP darbību potenciālās 
ietekmes uzraudzībai, lai veicinātu 
sistēmiski saistītu finanšu iestāžu 
stabilitāti un tādu tirgu organizētu 
funkcionēšanu, kuros AIFP aktīvi 
darbojas.
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   e) trešā valsts ir parakstījusi nolīgumu ar 
attiecīgo dalībvalsti, kurā tā iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, kurš 
pilnībā atbilst ESAO Nodokļu 
paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.
2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus ar mērķi noteikt zemāk 
minēto:

(    a) vispārīgi ekvivalences kritēriji, lai 
nodrošinātu trešās valsts likumdošanas 
par konsultatīvu regulējumu un 
pašreizēju uzraudzību ekvivalenci un 
efektīvu piemērošanu, balstīti uz III, IV 
un V nodaļā izklāstītajām prasībām;

(b    b) vispārīgi kritēriji, lai novērtētu, vai 
trešās valstis piešķir Kopienas AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai 
piekļuvei, ko Kopiena piešķir AIFP no 
šīm trešajām valstīm.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3.
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
3. Pamatojoties uz 2. punktā 
minētajiem kritērijiem, Komisija saskaņā 
ar 49. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot, ka:

(a    a) likumdošana par AIFP konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību 
trešā valstī ir ekvivalenta šai direktīvai un 
tiek efektīvi piemērota;

(b   b) trešā valsts piešķir Kopienas AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, vismaz 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts.

Or. en
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Pamatojums

Apmaiņa ar informāciju par nodokļiem nav svarīga no Direktīvā minētā mērķa viedokļa. 
Direktīvai nebūtu jāaizstāj atsevišķu dalībvalstu privāto izvietojumu režīmi, ja tādi ir.  Turklāt 
nebūtu pareizi ierobežot ieguldītājus, kuri atbilstoši dalībvalstu privātā izvietojuma režīmiem 
varētu būt tiesīgi tirgo profesionāliem ieguldītājiem, kā tas ir noteikts šajā direktīvā, jo šādā 
gadījumā dalībvalstīm, kurās drīkst tirgot, būtu jāgroza savi normatīvie akti. 

Grozījums Nr. 1556
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis saskaņā ar šo direktīvu var 
piešķirt atļauju trešā valstī reģistrētam 
AIFP tirgot AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības profesionāliem ieguldītājiem 
Kopienā atbilstoši šīs direktīvas 
nosacījumiem, ja:

a) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 
3. punkta a) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tās 
likumdošana attiecībā uz konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību ir 
ekvivalenta šīs direktīvas noteikumiem un 
tiek efektīvi piemērota;
b) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 
3. punkta b) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tā piešķir 
Kopienas AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts;
c) AIFP sniedz kompetentajām 
iestādēm tajā dalībvalstī, kur tas iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, 5. un 31. 
pantā minēto informāciju;
d) pastāv sadarbības līgums starp 
attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un AIFP uzraudzītāju, kas 
nodrošina tādas visas informācijas 
efektīvu apmaiņu, kura nepieciešama
AIFP darbību potenciālās ietekmes 
uzraudzībai, lai veicinātu sistēmiski 

«Dalībvalstis saskaņā ar šo direktīvu var 
piešķirt atļauju trešā valstī reģistrētam 
AIFP tirgot AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības profesionāliem ieguldītājiem 
Savienībā atbilstoši šīs direktīvas 
nosacījumiem, ja to piederības valstīs 
AIFP uzraudzību un darbību reglamentē 
līdzīgi noteikumi.
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saistītu finanšu iestāžu stabilitāti un tādu 
tirgu organizētu funkcionēšanu, kuros 
AIFP aktīvi darbojas.
e) trešā valsts ir parakstījusi 
nolīgumu ar attiecīgo dalībvalsti, kurā tā 
iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, 
kurš pilnībā atbilst ESAO Nodokļu 
paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Trešās valstīs reģistrētu AIFP izslēgšana sadala tirgu, kasr negatīvi ietekmēs Eiropas vienoto 
finanšu tirgu. 

Grozījums Nr. 1557
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis saskaņā ar šo direktīvu var 
piešķirt atļauju trešā valstī reģistrētam 
AIFP tirgot AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības profesionāliem ieguldītājiem 
Kopienā atbilstoši šīs direktīvas 
nosacījumiem, ja:

1. Dalībvalstis atbilstoši šīs direktīvas 
nosacījumiem ir tiesīgas atļaut 
profesionāliem ieguldītājiem Savienībā 
patstāvīgi ieguldīt naudu AIF, kas ir 
reģistrēti Savienībā vai kādā trešā valstī 
un ko pārvalda trešā valstī reģistrēti AIFP
ja:

Or. en

Pamatojums

Ar šo pantu izveido līdzvērtīgus konkurences apstākļus gan ārpus Savienības, gan Savienības 
teritorijā reģistrētiem AIFP.  Nosacījumi AIFP, kura pastāvīgā atrašanās vieta ir trešās 
valstīs, pārvaldīt AIF nedrīkst būt vieglāki kā AIFP, kura pastāvīgā atrašanās vieta ir 
Savienībā, piemērojamie nosacījumi — neatkarīgi no tā, vai AIF, kurā Savienības ieguldītāji 
drīkst ieguldīt, atrodas Savienībā vai ārpus tās. Ja attiecībā uz AIFP noteiktie ekvivalences 
noscījumi ir ievēroti, profesionāli ieguldītāji drīkst ieguldīt gan ES reģistrētos, gan trešās 
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valstīs reģistrētos AIF, kurus pārvaldes trešās valstīs reģistrēti AIFP.  Ar šo pantu vēl 
noskaidro, ka trešo valstu AIFP drīkst pārvaldīt Savienībā pastāvīgi esošu AIF un ka šādi 
pārvaldīti AIF netiks uzskatīti par patstāvīgi pārvaldītiem AIF, kuriem ir jāievēro AIFP 
piemērojamās direktīvas noteikumi. 

Grozījums Nr. 1558
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis saskaņā ar šo direktīvu var
piešķirt atļauju trešā valstī reģistrētam 
AIFP tirgot AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības profesionāliem ieguldītājiem 
Kopienā atbilstoši šīs direktīvas 
nosacījumiem, ja:

1. Dalībvalstis saskaņā ar šo direktīvu 
piešķir atļauju trešā valstī reģistrētam AIFP 
tirgot AIF daļas vai ieguldījumu apliecības 
profesionāliem ieguldītājiem Savienībā
atbilstoši šīs direktīvas nosacījumiem, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis saskaņā ar šo direktīvu var 
piešķirt atļauju trešā valstī reģistrētam 
AIFP tirgot AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības profesionāliem ieguldītājiem 
Kopienā atbilstoši šīs direktīvas 
nosacījumiem, ja:

1. Dalībvalstis saskaņā ar šo direktīvu 
piešķir atļauju trešā valstī reģistrētam AIFP 
tirgot AIF daļas vai ieguldījumu apliecības 
profesionāliem ieguldītājiem Savienībā
atbilstoši šīs direktīvas nosacījumiem, ja:

Or. en

Pamatojums

ES iekšējo tirgu attiecībā uz AIFP un AIF var radīt tikai, izstrādājot sistēmu, kas balstās uz 
aptuvenu atbilstību trešo valstu regulējumam apvienojumā ar Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību nodrošināto  kapitāla brīvu apriti. 
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Grozījums Nr. 1560
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3.
punkta a) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tās 
likumdošana attiecībā uz konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību ir 
ekvivalenta šīs direktīvas noteikumiem un 
tiek efektīvi piemērota;

svītrots

Or. en

Pamatojums

ES iekšējo tirgu attiecībā uz AIFP un AIF var radīt tikai, izstrādājot sistēmu, kas balstās uz 
aptuvenu atbilstību trešo valstu regulējumam apvienojumā ar Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību nodrošināto kapitāla brīvu apriti. 

Grozījums Nr. 1561
Derk Jan Eppink

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3. 
punkta a) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tās 
likumdošana attiecībā uz konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību ir 
ekvivalenta šīs direktīvas noteikumiem un 
tiek efektīvi piemērota;

a) trešo valstu AIFP vai AIF faktiski 
atrodas kādā no dalībvalstīm;

Or. en
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Pamatojums

Pret trešo valstu AIFP un AIF, 1) kas faktiski atrodas ES dalībvalstī un 2) kas ir reģistrēti ES 
dalībvalsts reģistrā, ir jābūt tādai pašai attieksmei kā pret Eiropas Savienības AIFP un AIF. 

Grozījums Nr. 1562
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3. 
punkta a) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tās likumdošana 
attiecībā uz konsultatīvu regulējumu un 
pašreizēju uzraudzību ir ekvivalenti šīs 
direktīvas noteikumiem un tiek efektīvi 
piemērota;

a) AIFP ir jāsaņem atļauja vai 
jāreģistrējas trešā valstī, kurā tas atrodas, 
un ja par šo trešo valsti saskaņā ar 3. 
punkta a) apakšpunktu pieņem lēmumu, 
kas nosaka, ka tās tiesību akti attiecībā uz 
konsultatīvu regulējumu un pašreizēju 
uzraudzību ir saprātīgi ekvivalenti šīs 
direktīvas noteikumiem un tiek efektīvi 
piemēroti;

Or. en

Grozījums Nr. 1563
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3.
punkta b) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tā piešķir 
Kopienas AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3.
punkta b) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tā piešķir 
Kopienas AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts;

svītrots

Or. en

Pamatojums

ES iekšējo tirgu attiecībā uz AIFP un AIF var radīt tikai, izstrādājot sistēmu, kas balstās uz 
aptuvenu atbilstību trešo valstu regulējumam apvienojumā ar Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību nodrošināto kapitāla brīvu apriti. 

Grozījums Nr. 1565
Derk Jan Eppink

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3. 
punkta b) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tā piešķir 
Kopienas AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts;

b) trešo valstu AIFP vai AIF ir reģistrēts 
dalībvalsts regulatorā;

Or. en

Pamatojums

Pret trešo valstu AIFP un AIF, (1) kas faktiski atrodas ES dalībvalstī un (2) kas  ir reģistrēti 
ES dalībvalsts reģistrā, ir jābūt tādai pašai attieksmei kā pret Eiropas Savienības AIFP un 
AIF. 
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Grozījums Nr. 1566
Derk Jan Eppink

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) AIFP sniedz kompetentajām iestādēm 
tajā dalībvalstī, kur tas iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, 5. un 31. 
pantā minēto informāciju;

c) trešo valstu AIFP vai AIF atbilst visiem 
tirdzniecības atļaujā minētajiem 
kritērijiem, kā noteikts šajā šajā direktīvā;

Or. en

Pamatojums

Pret trešo valstu AIFP un AIF, 1) kas faktiski atrodas ES dalībvalstī un 2) kas reģistrēti ES 
dalībvalsts reģistrā, ir jābūt tādai pašai attieksmei kā pret Eiropas Savienības AIFP un AIF. 

Grozījums Nr. 1567
Derk Jan Eppink

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pastāv sadarbības līgums starp 
attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un AIFP uzraudzītāju, kas 
nodrošina tādas visas informācijas 
efektīvu apmaiņu, kura nepieciešama 
AIFP darbību potenciālās ietekmes 
uzraudzībai, lai veicinātu sistēmiski 
saistītu finanšu iestāžu stabilitāti un tādu 
tirgu organizētu funkcionēšanu, kuros 
AIFP aktīvi darbojas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pret trešo valstu AIFP un AIF, 1) kas faktiski atrodas ES dalībvalstī un 2) kas reģistrēti ES 
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dalībvalsts reģistrā, ir jābūt tādai pašai attieksmei kā pret Eiropas Savienības AIFP un AIF. 

Grozījums Nr. 1568
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pastāv sadarbības līgums starp 
attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un AIFP uzraudzītāju, kas 
nodrošina tādas visas informācijas 
efektīvu apmaiņu, kura nepieciešama 
AIFP darbību potenciālās ietekmes 
uzraudzībai, lai veicinātu sistēmiski 
saistītu finanšu iestāžu stabilitāti un tādu 
tirgu organizētu funkcionēšanu, kuros 
AIFP aktīvi darbojas.

d) AIFP ir jāsaņem atļauja vai 
jāreģistrējas trešā valstī, kurā tas ir 
reģistrēts un kurā uzraudzītājs ir 
parakstītāja puse Starptautiskās 
Vērtspapīru komisiju organizācijas 
Daudzpusējam saprašanās memorandam 
par apspriešanos, sadarbību un 
informācijas apmaiņu vai citam 
atbilstošam sadarbības nolīgumam starp 
attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un AIFP uzraudzītāju;

Or. en

Pamatojums

ES iekšējo tirgu attiecībā uz AIFP un AIF var radīt tikai, izstrādājot sistēmu, kas balstās uz 
aptuvenu atbilstību trešo valstu regulējumam apvienojumā ar Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību nodrošināto kapitāla brīvu apriti. 

Grozījums Nr. 1569
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pastāv sadarbības līgums starp 
attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un AIFP uzraudzītāju, kas 
nodrošina tādas visas informācijas 
efektīvu apmaiņu, kura nepieciešama 
AIFP darbību potenciālās ietekmes 
uzraudzībai, lai veicinātu sistēmiski 

d) AIFP ir jāsaņem atļauja vai 
jāreģistrējas trešā valstī, kurā tas ir 
reģistrēts un kurā tā uzraudzītājs ir 
parakstītāja puse Starptautiskās 
Vērtspapīru komisiju organizācijas 
Daudzpusējam saprašanās memorandam 
par apspriešanos, sadarbību un 
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saistītu finanšu iestāžu stabilitāti un tādu 
tirgu organizētu funkcionēšanu, kuros 
AIFP aktīvi darbojas.

informācijas apmaiņu vai citam 
atbilstošam sadarbības nolīgumam starp 
attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un AIFP uzraudzītāju;

Or. en

Pamatojums

ES iekšējo tirgu attiecībā uz AIFP un AIF var radīt tikai, izstrādājot sistēmu, kas balstās uz 
aptuvenu atbilstību trešo valstu regulējumam apvienojumā ar Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību nodrošināto kapitāla brīvu apriti. 

Grozījums Nr. 1570
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pastāv sadarbības līgums starp attiecīgās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm un 
AIFP uzraudzītāju, kas nodrošina tādas
visas informācijas efektīvu apmaiņu, kura 
nepieciešama AIFP darbību potenciālās 
ietekmes uzraudzībai, lai veicinātu 
sistēmiski saistītu finanšu iestāžu stabilitāti 
un tādu tirgu organizētu funkcionēšanu, 
kuros AIFP aktīvi darbojas.

d) AIFP uzraugošā iestāde trešā valstī ir 
parakstītāja puse Daudzpusējam 
saprašanās memorandam par 
apspriešanos, sadarbību un informācijas 
apmaiņu vai pastāv sadarbības nolīgums
starp attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un AIFP uzraudzītāju, kas 
nodrošina visas tās informācijas efektīvu 
apmaiņu, kura nepieciešama AIFP darbību 
potenciālās ietekmes uzraudzībai, lai 
veicinātu sistēmiski saistītu finanšu iestāžu 
stabilitāti un tādu tirgu organizētu 
funkcionēšanu, kuros AIFP aktīvi darbojas;

Or. en
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Grozījums Nr. 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pastāv sadarbības līgums starp 
attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un AIFP uzraudzītāju, kas 
nodrošina tādas visas informācijas efektīvu 
apmaiņu, kura nepieciešama AIFP darbību 
potenciālās ietekmes uzraudzībai, lai 
veicinātu sistēmiski saistītu finanšu iestāžu 
stabilitāti un tādu tirgu organizētu 
funkcionēšanu, kuros AIFP aktīvi darbojas.

d) trešās valsts, kurā ir reģistrēts AIFP, 
kompetentā iestāde ir noslēgusi 
daudzpusēju sadarbības līgumu ar to 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
kurās AIFP vēlas tirgot AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības. Saskaņā ar 35. 
pantu nolīgumā nosaka visas tās
informācijas efektīvu apmaiņu, kura 
nepieciešama AIFP darbību potenciālās 
ietekmes uzraudzībai, lai veicinātu 
sistēmiski saistītu finanšu iestāžu stabilitāti
un tādu tirgu organizētu funkcionēšanu, 
kuros AIFP aktīvi darbojas, kā tas ir 
noteikts 5. pantā un IV un V nodaļā un 
atbilstoši Komisijas 39.a pantā 
noteiktajiem standartiem.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar trešā valstī pastāvīgi esošam AIFP izsniegtu atļauju darboties ES ir jānoslēdz 
efektīvs sadarbības nolīgums, ko dalībvalstu vārdā paraksta Komisija („paplašinājuma 
princips”) un ko efektīvi piemēro.

Grozījums Nr. 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) trešā valsts ir parakstījusi nolīgumu ar 
attiecīgo dalībvalsti, kurā tā iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, kurš 
pilnībā atbilst ESAO Nodokļu 
paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 

svītrots
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efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

ES iekšējo tirgu attiecībā uz AIFP un AIF var radīt tikai, izstrādājot sistēmu, kas balstās uz 
aptuvenu atbilstību trešo valstu regulējumam apvienojumā ar Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību nodrošināto kapitāla brīvu apriti.

Grozījums Nr. 1573
Derk Jan Eppink

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) trešā valsts ir parakstījusi nolīgumu ar 
attiecīgo dalībvalsti, kurā tā iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, kurš 
pilnībā atbilst ESAO Nodokļu 
paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par
nodokļu jautājumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pret trešo valstu AIFP un AIF, 1) kas faktiski atrodas ES dalībvalstī un 2) kas reģistrēti ES 
dalībvalsts reģistrā, ir jābūt tādai pašai attieksmei kā pret Eiropas Savienības AIFP un AIF. 

Grozījums Nr. 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) trešā valsts ir parakstījusi nolīgumu ar 
attiecīgo dalībvalsti, kurā tā iesniedz 

e) Komisija ir parakstījusi nolīgumu ar 
trešo valsti tās dalībvalsts vārdā, kurā
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pieteikumu atļaujas saņemšanai, kurš 
pilnībā atbilst ESAO Nodokļu 
paraugkonvencijas 26. pantā izklāstītajiem 
standartiem un nodrošina efektīvu 
informācijas apmaiņu par nodokļu 
jautājumiem.

AIFP ir iesniedzis pieteikumu atļaujas 
saņemšanai, pamatojoties uz ESAO 
Nodokļu paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem, nodrošinot
efektīvu informācijas apmaiņu par nodokļu 
jautājumiem, kā to nosaka Komisijas 
39.a pantā definētie standarti. 

Or. en

Grozījums Nr. 1575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) trešā valsts ir parakstījusi nolīgumu ar 
attiecīgo dalībvalsti, kurā tā iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, kurš 
pilnībā atbilst ESAO Nodokļu 
paraugkonvencijas 26. pantā izklāstītajiem 
standartiem un nodrošina efektīvu 
informācijas apmaiņu par nodokļu 
jautājumiem.

e) trešā valsts ir parakstījusi nolīgumu ar 
attiecīgo dalībvalsti, kurā tā iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, kurš 
atbilst ESAO Nodokļu paraugkonvencijas 
26. pantā izklāstītajiem standartiem un 
nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu 
par nodokļu jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1576
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalsts kompetentās iestādes, 
kurās trešā valstī reģistrēts AIFP iesniedz 
pieteikumu par AIF ieguldījuma apliecību 
vai daļu tirdzniecību profesionāliem 
ieguldītājiem Savienībā saskaņā ar šo 
direktīvu atļauj šādu tirdzniecību tikai 
tad, ja ir pārliecinātas, ka AIFP attiecībā 
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uz to spēs ievērot šo direktīvu. Dalībvalsti, 
kas izsniedz šādu atļauju trešā valstī 
reģistrētam AIFP, šīs direktīvas 
vajadzībām uzskata par AIFP piederības 
dalībvalsti.
Atļauja tirgot AIF ieguldījuma apliecības
un daļas ir derīga visās dalībvalstīs, un uz 
trešās valsts AIFP, kuram dalībvalsts 
saskaņā ar šo pantu ir izsniegusi atļauju, 
arī attiecas IV, V un VI nodaļā noteiktās 
tiesības un pienākumi.

Or. en

Pamatojums

ES iekšējo tirgu attiecībā uz AIFP un AIF var radīt tikai, izstrādājot sistēmu, kas balstās uz 
aptuvenu atbilstību trešo valstu regulējumam apvienojumā ar Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību nodrošināto kapitāla brīvu apriti. 

Grozījums Nr. 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus ar mērķi noteikt zemāk 
minēto:

svītrots

a) vispārīgi ekvivalences kritēriji, lai 
nodrošinātu trešās valsts likumdošanas 
par konsultatīvu regulējumu un 
pašreizēju uzraudzību ekvivalenci un 
efektīvu piemērošanu, balstīti uz III, IV 
un V nodaļā izklāstītajām prasībām;
b) vispārīgi kritēriji, lai novērtētu, vai 
trešās valstis piešķir Kopienas AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai 
piekļuvei, ko Kopiena piešķir AIFP no 
šīm trešajām valstīm.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3.
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punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

ES iekšējo tirgu attiecībā uz AIFP un AIF var radīt tikai, izstrādājot sistēmu, kas balstās uz 
aptuvenu atbilstību trešo valstu regulējumam apvienojumā ar Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību nodrošināto kapitāla brīvu apriti. 

Grozījums Nr. 1578
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus ar mērķi noteikt zemāk minēto:

2. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus ar 
mērķi noteikt zemāk minēto:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1579
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vispārīgi ekvivalences kritēriji, lai 
nodrošinātu trešās valsts likumdošanas par 
konsultatīvu regulējumu un pašreizēju 
uzraudzību ekvivalenci un efektīvu 
piemērošanu, balstīti uz III, IV un V 
nodaļā izklāstītajām prasībām;

a) vispārīgi, saprātīgi ekvivalences 
kritēriji, lai nodrošinātu trešās valsts tiesību 
aktu par konsultatīvu regulējumu un 
pašreizēju uzraudzību ekvivalenci un 
efektīvu piemērošanu, ņemot vērā ikvienu 
Starptautiskās Vērtspapīru komisiju 
organizācijas vai citas starptautiskas
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organizācijas, kuras dalībniece ir 
kompetentā iestāde, dalībvalsts, Komisija 
vai EVTI, pieņemto starptautisko 
standartu, kas attiecas uz atbilstošo AIFP 
veidu; regulējuma un uzraudzības veids 
un līmenis var būt atšķirīgs atkarībā no 
dažādajiem AIF un AIFP veidiem, 
lieluma un sarežģītības. 

Or. en

Grozījums Nr. 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vispārīgi kritēriji, lai novērtētu, vai 
trešās valstis piešķir Kopienas AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai 
piekļuvei, ko Kopiena piešķir AIFP no 
šīm trešajām valstīm.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1581
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vispārīgi kritēriji, lai novērtētu, vai 
trešās valstis piešķir Kopienas AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai 
piekļuvei, ko Kopiena piešķir AIFP no 
šīm trešajām valstīm.

svītrots

Or. en



AM\805044LV.doc 109/173 PE439.135v01-00

LV

Pamatojums

Trešās valstīs reģistrētu AIFM izslēgšana sadala tirgu, kas nelabvēlīgi ietekmēs Eiropas 
vienoto finanšu tirgu. 

Grozījums Nr. 1582
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 2. 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

Trešās valstīs reģistrētu AIFM izslēgšana sadala tirgu, kas nelabvēlīgi ietekmēs Eiropas 
vienoto finanšu tirgu. 

Grozījums Nr. 1583
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina, ka šie akti  stājas 
spēkā līdz...*.
* Lūgums OV ierakstīt datumu — divu 
gadu laikā, sākot ar šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija saskaņā ar 49. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot, ka:

svītrots

a) likumdošana par AIFP konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību 
trešā valstī ir ekvivalenta šai direktīvai un 
tiek efektīvi piemērota;
b) trešā valsts piešķir Kopienas AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, vismaz 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts.

Or. en

Pamatojums

ES iekšējo tirgu attiecībā uz AIFP un AIF var radīt tikai, izstrādājot sistēmu, kas balstās uz 
aptuvenu atbilstību trešo valstu regulējumam apvienojumā ar Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību nodrošināto kapitāla brīvu apriti. 

Grozījums Nr. 1585
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija saskaņā ar 49. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru pieņem īstenošanas 

svītrots
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pasākumus, tādējādi nosakot, ka:
a) likumdošana par AIFP konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību 
trešā valstī ir ekvivalenta šai direktīvai un 
tiek efektīvi piemērota;
b) trešā valsts piešķir Kopienas AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, vismaz 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts.

Or. en

Pamatojums

Trešās valstīs reģistrētu AIFM izslēgšana sadala tirgu, kas nelabvēlīgi ietekmēs Eiropas 
vienoto finanšu tirgu. 

Grozījums Nr. 1586
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija saskaņā ar 49. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot, ka: 

3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b 
un 49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi nosakot, ka:

Or. en

Pamatojums

Šā panta pieņemšanas gadījumā šis ir jaunajām „komitoloģijas” procedūrām atbilstošs 
formulējums.
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Grozījums Nr. 1587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) likumdošana par AIFP konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību trešā 
valstī ir ekvivalenta šai direktīvai un tiek 
efektīvi piemērota;

(a) tiesī akti par AIFP konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību trešā 
valstī atkarībā no AIFP vai AIF lieluma, 
veida vai sarežģītības ir pielīdzināma šai 
direktīvai un tiek efektīvi piemērota;

Or. en

Grozījums Nr. 1588
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trešā valsts piešķir Kopienas AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, vismaz 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1589
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina, ka šie akti stājas 
spēkā līdz ...*.
* Lūgums OV ierakstīt datumu — divu 
gadu laikā, sākot ar šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datumu.
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalsti, kas izsniedz šādu atļauju 
trešā valstī reģistrētam AIFP, šīs 
direktīvas vajadzībām uzskata par AIFP 
piederības dalībvalsti. 
Atļauja tirgot AIF ieguldījumu apliecības 
un daļas ir derīga visās dalībvalstīs, un 
trešās valsts AIFP, kuram dalībvalsts 
saskaņā ar šo pantu ir izsniegusi atļauju, 
saistībā ar šādu tirdzniecību, ir tās pašas 
III nodaļas 16. un 17. pantā un IV, V un 
VI nodaļā noteiktās tiesības un 
pienākumi, kādi ir AIFP, kuram atļauja ir 
izsniegta saskaņā ar šīs direktīvas 
II nodaļu. 

Or. en

Grozījums Nr. 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Neskatoties uz atļauju, kas saskaņā ar 
39. panta 1. un 2. punktu ir izsniegta trešā 
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valstī reģistrētam AIFP, dalībvalstis ir 
tiesīgas saskaņā ar saviem tiesību aktiem 
atļaut tāda AIF tirdzniecību, ko pārvalda 
trešās valsts AIFP. 

Or. en

Pamatojums

ES iekšējo tirgu attiecībā uz AIFP un AIF var radīt tikai, izstrādājot sistēmu, kas balstās uz 
aptuvenu atbilstību trešo valstu regulējumam apvienojumā ar Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību nodrošināto kapitāla brīvu apriti. 

Grozījums Nr. 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
39.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.a pants
Vienošanos piemērošana un pārskatīšana
Komisija pieņem un regulāri pārskata 
standartus, ko piemēro atbilstīgi šai 
nodaļai ar trešām valstīm noslēgtajiem 
nolīgumiem.
Komisija ar dalībvalstīm sistemātiski 
pārskata atbilstoši šai nodaļai ar trešām 
valstīm noslēgtos nolīgumus, lai 
pārliecinātos, vai attiecīgās trešās valstis 
praksē ievēro šīs vienošanās. Komisija 
dalībvalstīm iesniedz ziņojumu par 
pārskatīšanas iznākumu, un dalībvalstis 
ņem to vērā, apsverot šajā direktīvā 
noteiktās atļaujas izsniegšanu vai 
izsniegtas atļaujas darbības apturēšanu 
vai anulēšanu. 
Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, lai 
precizētu procedūru, kas jāievēro, 
pieņemot un pārskatot standartus, 
sagatavojot atbilstības pārskatus, 
izstrādājot efektīvas sadarbības 
nosacījumus un apsverot no ziņojuma par 
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atļaujām izrietošo rīcību. 

Or. en

Pamatojums

Komisija sistemātiski pārskata sadarbības nolīgumu efektivitāti. 

Grozījums Nr. 1593
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad dalībvalsts izraugās 
vairākas kompetentās iestādes, tā attiecīgi 
informē Komisiju, norādot jebkādu 
pienākumu sadalījumu.

Gadījumos, kad dalībvalsts izraugās 
vairākas kompetentās iestādes, tā attiecīgi 
informē Komisiju un EVTI, norādot 
jebkādu pienākumu sadalījumu. 

EVTI nosaka atbilstošās metodes, lai 
uzraudzītu, vai AIFP ievēro šajā direktīvā 
noteiktos pienākumus. 

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, saskanīgu šīs direktīvas piemērošanu, 
finanšu stabilitāti un integritāti, Eiropas Vērtspapīru un tirgu komitejai būtu jābūt galīgajai 
AIFP uzraudzīšanas instancei . Un, tā kā šāds uzraudzītājs ir jāmin šajā pantā par 
kompetentajām iestādēm. 

Grozījums Nr. 1594
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad dalībvalsts izraugās 
vairākas kompetentās iestādes, tā attiecīgi 
informē Komisiju, norādot jebkādu 

Gadījumos, kad dalībvalsts izraugās 
vairākas kompetentās iestādes, tā attiecīgi 
informē Komisiju un EVTI, norādot 



PE439.135v01-00 116/173 AM\805044LV.doc

LV

pienākumu sadalījumu. jebkādu pienākumu sadalījumu. 

Or. en

Pamatojums

Eiropas regulatoram ir jābūt informētam par visu dalībvalstu kompetento iestāžu iekšējo 
struktūru. 

Grozījums Nr. 1595
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes ir valsts iestādes, 
valsts iestāžu izraudzītas iestādes vai 
iestādes, kas ir noteiktas valsts 
normatīvajos aktos.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 1596
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
41. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetento iestāžu pilnvaras EVTI un kompetento iestāžu pilnvaras

Or. en

Pamatojums

 Lai ieguldītāju aizsardzības un finanšu stabilitātes nolūkā nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus un efektīvu šīs direktīvas īstenošanu, EVTI būtu jāīsteno AIFP 
uzraudzība galīgajā instancē . Tāpēc šajā pantā ir jāmin šīs iestādes pilnvaras. 
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Grozījums Nr. 1597
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentām iestādēm piešķir visas 
uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas 
ir vajadzīgas to funkciju izpildei. Šādas 
pilnvaras tiek izmantotas jebkurā no zemāk 
minētajiem veidiem:

1. EVTI un kompetentajām iestādēm 
piešķir visas uzraudzības un izmeklēšanas 
pilnvaras, kas ir vajadzīgas to funkciju 
izpildei. Šādas pilnvaras tiek izmantotas 
jebkurā no zemāk minētajiem veidiem:

Or. en

Pamatojums

Lai ieguldītāju aizsardzības un finanšu stabilitātes nolūkā nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus un efektīvu šīs direktīvas īstenošanu, EVTI būtu jāīsteno AIFP 
uzraudzība galīgajā instancē. Tāpēc šajā pantā ir jāmin šīs iestādes pilnvaras. 

Grozījums Nr. 1598
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentām iestādēm piešķir visas 
uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas 
ir vajadzīgas to funkciju izpildei. Šādas 
pilnvaras tiek izmantotas jebkurā no zemāk 
minētajiem veidiem:

1. Dalībvalstu un Eiropas EVTI 
izraudzītajām kompetentajām iestādēm 
piešķir visas uzraudzības un izmeklēšanas 
pilnvaras, kas ir vajadzīgas to funkciju 
izpildei. Šādas pilnvaras tiek izmantotas 
jebkurā no zemāk minētajiem veidiem:

Or. en

Pamatojums

EVTI ir jābūt tādām pašām pilnvarām, kādas ir valstu iestādēm. 
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Grozījums Nr. 1599
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentajām iestādēm jābūt vismaz 
šādām izmeklēšanas pilnvarām:

2. EVTI un kompetentajām iestādēm jābūt 
vismaz šādām izmeklēšanas pilnvarām:

Or. en

Pamatojums

Lai ieguldītāju aizsardzības un finanšu stabilitātes nolūkā nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus un efektīvu šīs direktīvas īstenošanu, EVTI būtu jāīsteno AIFP 
uzraudzība galīgajā instancē. Tāpēc šajā pantā ir jāmin šīs iestādes pilnvaras. 

Grozījums Nr. 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentajām iestādēm jābūt vismaz 
šādām izmeklēšanas pilnvarām:

2. Kompetentajām iestādēm jābūt vismaz 
šādām izmeklēšanas pilnvarām, kuras var 
īstenot jebkurā laikā:

Or. en

Pamatojums
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Grozījums Nr. 1601
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
41.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41.a pants
EVTI pilnvaras
EVTI izstrādā un regulāri pārskata 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
paredzētas vadlīnijas par atļauju 
izsniegšanas pilnvaru īstenošanu un šajā 
direktīvā noteikto pienākumu sniegt 
ziņojumu. 

Or. en

Pamatojums

EVTI būtu jānosaka vadlīnijas, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus un šīs 
direktīvas konsekventu piemērošanu. 

Grozījums Nr. 1602
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piederības dalībvalsts nodrošina, ka 
kompetentās iestādes var īstenot šādus 
pasākumus:

1. Piederības dalībvalsts nodrošina, ka 
kompetentās iestādes var īstenot šādus 
pasākumus saskaņā ar EVTI 
izstrādātajām vadlīnijām:

Or. en

Pamatojums

EVTI būtu jāizstrādā vadlīnijas, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus un šīs 
direktīvas efektīvu piemērošanu. 
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Grozījums Nr. 1603
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piederības dalībvalsts nodrošina, ka 
kompetentās iestādes var īstenot šādus 
pasākumus:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes var īstenot šādus pasākumus:

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm saskaņā ar mainīto sistēmu ir jābūt reālām uzraudzības pilnvarām. 

Grozījums Nr. 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piederības dalībvalsts nodrošina, ka 
kompetentās iestādes var īstenot šādus
pasākumus:

1. Piederības dalībvalsts nodrošina, ka 
kompetentās iestādes īsteno vismaz šādas
pilnvaras:

Or. en

Grozījums Nr. 1605
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentajām iestādēm ir attiecīgās 
pilnvaras, lai varētu veikt visus vajadzīgos
pasākumus, lai nodrošinātu pareizu tirgus 
darbību tādos gadījumos, kad viena vai 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentajām iestādēm ir attiecīgās 
pilnvaras, lai varētu veikt visus EVTI 
noteiktos pasākumus nolūkā nodrošināt
pareizu tirgus darbību tādos gadījumos, 
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vairāku AIF darbība viena finanšu 
instrumenta tirgū varētu apdraudēt attiecīgā 
tirgus pareizu darbību.

kad viena vai vairāku AIF darbība viena 
finanšu instrumenta tirgū varētu apdraudēt 
attiecīgā tirgus pareizu darbību.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus un šīs direktīvas efektīvu piemērošanu, 
EVTI būtu jāīsteno AIFP uzraudzība galīgajā instancē. 

Grozījums Nr. 1606
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atļaujas atsaukšanas 
procedūras vai dalībvalstu tiesības 
piespriest kriminālsodus, dalībvalstis 
saskaņā ar saviem tiesību aktiem 
nodrošina, ka var veikt attiecīgos 
administratīvos pasākumus vai piemērot 
administratīvus sodus atbildīgajām 
personām, ja nav ievēroti noteikumi, kas 
pieņemti, īstenojot šo direktīvu. Dalībvalsts 
nodrošina, ka šie pasākumi ir efektīvi, 
samērīgi un preventīvi.

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
pasākumiem un sodiem, kurus piemēro 
tādu valsts noteikumu pārkāpumu 
gadījumā, kas ir noteikti saskaņā ar šo 
direktīvu, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu šādu 
noteikumu īstenošanu. Neskarot atļaujas 
atsaukšanas procedūras vai dalībvalstu 
tiesības piespriest kriminālsodus, 
dalībvalstis saskaņā ar saviem tiesību 
aktiem nodrošina, ka var veikt attiecīgos 
administratīvos pasākumus vai piemērot 
administratīvus sodus atbildīgajām 
personām, ja nav ievēroti noteikumi, kas 
pieņemti, īstenojot šo direktīvu. Dalībvalsts 
nodrošina, ka šie pasākumi ir efektīvi, 
samērīgi un preventīvi.

Or. en
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Grozījums Nr. 1607
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atļaujas atsaukšanas 
procedūras vai dalībvalstu tiesības 
piespriest kriminālsodus, dalībvalstis 
saskaņā ar saviem tiesību aktiem 
nodrošina, ka var veikt attiecīgos 
administratīvos pasākumus vai piemērot 
administratīvus sodus atbildīgajām 
personām, ja nav ievēroti noteikumi, kas 
pieņemti, īstenojot šo direktīvu. Dalībvalsts 
nodrošina, ka šie pasākumi ir efektīvi, 
samērīgi un preventīvi.

1. Neskarot atļaujas atsaukšanas 
procedūras vai dalībvalstu tiesības 
piespriest kriminālsodus, dalībvalstis 
saskaņā ar EVTI vadlīnijām un saviem 
tiesību aktiem nodrošina, ka var veikt 
attiecīgos administratīvos pasākumus vai 
piemērot administratīvus sodus 
atbildīgajām personām, ja nav ievēroti 
noteikumi, kas pieņemti, īstenojot šo 
direktīvu. Dalībvalsts nodrošina, ka šie 
pasākumi ir efektīvi, samērīgi un 
preventīvi.

Or. en

Pamatojums

EVTI, izstrādājot vadlīnijas, būtu jānodrošina līdzvērtīgi konkurences apstākļi un šīs 
direktīvas efektīva piemērošana. 

Grozījums Nr. 1608
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
savstarpēji sadarbojas vienmēr, kad tas ir 
nepieciešams, lai izpildītu to pienākumus 
saskaņā ar šo direktīvu, izmantojot 
pilnvaras, kas tām piešķirtas vai nu ar šo 
direktīvu, vai ar valstu tiesību aktiem.

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
sadarbojas savstarpēji un ar EVTI, un 
ESRK vienmēr, kad tas ir nepieciešams, lai 
izpildītu to pienākumus saskaņā ar šo 
direktīvu, izmantojot pilnvaras, kas tām 
piešķirtas vai nu ar šo direktīvu, vai ar 
valstu tiesību aktiem.

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāsadarbojas ar jaunajām Eiropas uzraudzības struktūrām. 

Grozījums Nr. 1609
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
savstarpēji sadarbojas vienmēr, kad tas ir 
nepieciešams, lai izpildītu to pienākumus 
saskaņā ar šo direktīvu, izmantojot 
pilnvaras, kas tām piešķirtas vai nu ar šo 
direktīvu, vai ar valstu tiesību aktiem.

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
sadarbojas ar EVTI un savstarpēji
vienmēr, kad tas ir nepieciešams, lai 
izpildītu to pienākumus saskaņā ar šo 
direktīvu, izmantojot pilnvaras, kas tām 
piešķirtas vai nu ar šo direktīvu, vai ar 
valstu tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Sadarbība un informācijas apmaiņa starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un EVTI ir 
svarīga no līdzvērtīgu konkurences apstākļu, šīs direktīvas efektīvas īstenošanas un finanšu 
stabilitātes nodrošināšanas viedokļa.  

Grozījums Nr. 1610
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalsts kompetentās iestādes 
nekavējoties sniedz viena otrai
informāciju, kas nepieciešama to 
pienākumu izpildei saskaņā ar šo direktīvu.

4. Dalībvalstu kompetentās iestādes EVTI 
un viena otrai nekavējoties sniedz 
informāciju, kas ir nepieciešama to 
pienākumu izpildei saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en
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Pamatojums

Sadarbība un informācijas apmaiņa starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un EVTI ir 
svarīga no līdzvērtīgu konkurences apstākļu, šīs direktīvas efektīvas īstenošanas un finanšu 
stabilitātes nodrošināšanas viedokļa.  

Grozījums Nr. 1611
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija saskaņā ar 49. panta 2. punktā 
minēto procedūru pieņem īstenošanas 
pasākumus attiecībā uz informācijas 
apmaiņas procedūrām starp kompetentām 
iestādēm.

5. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus
attiecībā uz informācijas apmaiņas 
procedūrām starp kompetentām iestādēm.

Komisija nodrošina, ka šie akti stājas 
spēkā līdz ...*.
* Lūgums OV ierakstīt datumu — divu 
gadu laikā, sākot ar šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
46. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas apmaiņa saistībā ar AIFP 
darbību potenciālajām sistēmiskajām 
sekām

Informācijas apmaiņa saistībā ar AIFP 
darbību 
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Or. en

Grozījums Nr. 1613
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par AIFP pilnvarošanu un uzraudzību 
atbildīgās kompetentās iestādes saskaņā ar 
šo direktīvu paziņo informāciju citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
gadījumos, kad tas ir nepieciešams 
atsevišķa AIFP vai AIFP kolektīva darbību 
potenciālās ietekmes uzraudzībai un 
reaģēšanai uz to, lai veicinātu sistēmiski 
saistītu finanšu iestāžu stabilitāti un tādu 
tirgu organizētu funkcionēšanu, kuros 
AIFP aktīvi darbojas. Šādu informāciju 
paziņo arī Eiropas Vērtspapīru regulatoru 
komitejai (EVRK), kas izveidota ar 
Komisijas 2009. gada 23. janvāra 
Lēmumu 2009/77/EK un kas minēto 
informāciju nodod citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

«Par AIFP darbības atļaušanu un 
uzraudzību atbildīgās kompetentās 
iestādes saskaņā ar šo direktīvu paziņo 
informāciju citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm gadījumos, kad 
tas ir nepieciešams atsevišķa AIFP vai 
AIFP kolektīva darbību potenciālās 
ietekmes uzraudzībai un reaģēšanai uz to, 
lai veicinātu sistēmiski saistītu finanšu 
iestāžu stabilitāti un tādu tirgu organizētu 
funkcionēšanu, kuros AIFP aktīvi 
darbojas.

Par AIFP darbības atļaušanu un 
uzraudzību atbildīgās kompetentās 
iestādes saskaņā ar šo direktīvu 
nodrošina arī efektīvu informācijas 
sniegšanu EVTI, jo īpaši ar šādām 
darbībām:
- ievērojot šo direktīvu un jo īpaši tās 
25. pantā noteikto pienākumu EVTI 
iesniegt ziņojumus;
- cik vien ātri iespējams izpildot ikvienu 
EVTI prasību neatkarīgi no tā, vai tā ir 
izteikta par kompetento iestāžu 
uzraudzīto AIFP vai par AIFP pārvaldītu 
AIF, vai ir vispārējs lūgums;
- nekavējoties EVTI darot zināmus 
secinājumus par to, kāds varētu būt ar 
AIFP darbību saistītais risks attiecībā uz 
šā AIFP pārvaldīto AIF, kā arī par AIFP 
piederības valsts kompetento iestāžu šajā 
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sakarībā ierosinātajiem pasākumiem un
- EVTI sniedzot kompetento iestāžu 
radītu vai tām piederošu informāciju, kas 
kompetentajām iestādēm šķiet nozīmīga 
EVTI uzdevumu izpildei. 
EVTI nodod citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm AIFP piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes sniegto 
informāciju, kas ir nozīmīga citu 
dalībvalstu uzraudzības funkciju 
veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Sistēmisko risku reālai uzraudzībai un pārvaldībai ir vajadzīgs mehānisms, ar kuru varētu 
efektīvi izstrādāt un organizēt informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Eiropas iestādēm. 
EVTI varētu pilnvarot saņemt atbilstošu informāciju, pastāvīgi vai ārkārtārtas gadījumos 
risināt jautājumus ar dalībvalstu iestādēm un fondu pārvaldniekiem, pieņemt juridiski 
saistošus tehniskos standartus, lai konstatētu riskus finanšu tirgu integritātei un stabilitātei un 
tos novērstu, tostarp sistēmiskus riskus, kādi rodas no pārmērīgas piesaistīto līdzekļu 
palielināšanas.

Grozījums Nr. 1614
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par AIFP pilnvarošanu un uzraudzību 
atbildīgās kompetentās iestādes saskaņā ar 
šo direktīvu paziņo informāciju citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm
gadījumos, kad tas ir nepieciešams 
atsevišķa AIFP vai AIFP kolektīva 
darbību potenciālās ietekmes uzraudzībai 
un reaģēšanai uz to, lai veicinātu sistēmiski 
saistītu finanšu iestāžu stabilitāti un tādu 
tirgu organizētu funkcionēšanu, kuros 
AIFP aktīvi darbojas. Šādu informāciju 
paziņo arī Eiropas Vērtspapīru regulatoru 
komitejai (EVRK), kas izveidota ar 
Komisijas 2009. gada 23. janvāra 
Lēmumu 2009/77/EK un kas minēto 

«Par AIF darbības atļaušanu un 
uzraudzību atbildīgās kompetentās 
iestādes saskaņā ar šo direktīvu paziņo 
informāciju EVTI un ESRK gadījumos, 
kad tas ir nepieciešams atsevišķa AIF vai 
AIF kolektīva darbību potenciālās 
ietekmes uzraudzībai un reaģēšanai uz to, 
lai veicinātu sistēmiski saistītu finanšu 
iestāžu stabilitāti un tādu tirgu organizētu 
funkcionēšanu, kuros AIF aktīvi darbojas.
EVTI minēto informāciju nodod citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm.
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informāciju nodod citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

EVTI būtu jāapkopo attiecīgā informācija par sistēmisko risku visā Eiropā. 

Grozījums Nr. 1615
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par AIFP pilnvarošanu un uzraudzību 
atbildīgās kompetentās iestādes saskaņā ar 
šo direktīvu paziņo informāciju citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
gadījumos, kad tas ir nepieciešams 
atsevišķa AIFP vai AIFP kolektīva darbību 
potenciālās ietekmes uzraudzībai un 
reaģēšanai uz to, lai veicinātu sistēmiski 
saistītu finanšu iestāžu stabilitāti un tādu 
tirgu organizētu funkcionēšanu, kuros 
AIFP aktīvi darbojas. Šādu informāciju 
paziņo arī Eiropas Vērtspapīru regulatoru 
komitejai (EVRK), kas izveidota ar 
Komisijas 2009. gada 23. janvāra 
Lēmumu 2009/77/EK1 un kas minēto 
informāciju nodod citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

1. Par AIFP darbības atļaušanu un 
uzraudzību atbildīgās kompetentās iestādes 
saskaņā ar šo direktīvu paziņo informāciju 
citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
gadījumos, kad tas ir nepieciešams 
atsevišķa AIFP vai AIFP kolektīva darbību 
potenciālās ietekmes uzraudzībai un 
reaģēšanai uz to, lai veicinātu sistēmiski 
saistītu finanšu iestāžu stabilitāti un tādu 
tirgu organizētu funkcionēšanu, kuros 
AIFP aktīvi darbojas. Šādu informāciju 
paziņo arī EVTI un ESRK, kas minēto 
informāciju nodod citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

«
Or. en

Pamatojums

Pilnībā atbalsta jaunās Eiropas Uzraudzības struktūras izveidi. 
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Grozījums Nr. 1616
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP kompetentā iestāde ik ceturksni
paziņo apkopoto informāciju par AIFP
atbildības ietvaros veiktajām darbībām 
saskaņā ar EK līguma 114. panta 2. 
punktu izveidotajai Ekonomikas un 
finanšu lietu komitejai.

2. AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes, ņemot vērā Regulas 
(EU) Nr. ... (par Kopienas finanšu 
sistēmas makrouzraudzību un Eiropas 
Sistēmisko risku komitejas izveidošanu) 
15. pantu, ESRK paziņo apkopoto 
informāciju par kompetento iestāžu
atbildības ietvaros veiktajām darbībām..

Or. en

Pamatojums

Sistēmisko risku reālai uzraudzībai un pārvaldībai ir vajadzīgs mehānisms, ar kuru varētu 
efektīvi izstrādāt un organizēt informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES iestādēm. EVTI 
varētu pilnvarot saņemt atbilstošu informāciju, pastāvīgi vai ārkārtas gadījumos risināt 
jautājumus ar dalībvalstu iestādēm un fondu pārvaldniekiem, pieņemt juridiski saistošus 
tehniskos standartus, lai konstatētu riskus finanšu tirgu integritātei un stabilitātei un tos 
novērstu , tostarp sistēmiskus riskus, kādi rodas no pārmērīgas aizņemto līdzekļu 
palielināšanas.

Grozījums Nr. 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visu informāciju, ko par AIFP saņem 
kompetentās iestādes pēc pieprasījuma 
paziņo Komisijai, kura par tiem 
sistemātiski izdod statistikas pārskatus.

Or. en
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Grozījums Nr. 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot tās 
informācijas modalitāti, saturu un biežumu, 
ar kuru apmainās saskaņā ar 1. punktu.

3. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
tādējādi nosakot tās informācijas 
modalitāti, saturu un biežumu, ar kuru 
apmainās saskaņā ar 1. punktu un kuru 
saskaņā ar šo punktu paziņo Komisijai. 

Or. en

Grozījums Nr. 1619
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot tās 
informācijas modalitāti, saturu un biežumu, 
ar kuru apmainās saskaņā ar 1. punktu.

3. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
tādējādi nosakot tās informācijas 
modalitāti, saturu un biežumu, ar kuru 
apmainās saskaņā ar 1. un 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Sistēmisko risku reālai uzraudzībai un pārvaldībai ir vajadzīgs mehānisms, ar kuru varētu 
efektīvi izstrādāt un organizēt informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES iestādēm. EVTI 
varētu pilnvarot saņemt atbilstošu informāciju, pastāvīgi vai ārkārtas gadījumos risināt 
jautājumus ar dalībvalstu iestādēm un fondu pārvaldniekiem, pieņemt juridiski saistošus 
tehniskos standartus, lai konstatētu riskus finanšu tirgu integritātei un stabilitātei un tos 
novērstu , tostarp sistēmiskus riskus, kādi rodas no pārmērīgas aizņemto līdzekļu 
palielināšanas.
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Grozījums Nr. 1620
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot tās 
informācijas modalitāti, saturu un biežumu, 
ar kuru apmainās saskaņā ar 1. punktu.

3. Komisija saskaņā ar 49.a 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi nosakot tās informācijas 
modalitāti, saturu un biežumu, ar kuru 
apmainās saskaņā ar 1. punktu.

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

Komisija nodrošina, ka šie akti  stājas 
spēkā līdz ...*.
*Lūgums OV ierakstīt datumu — divu 
gadu laikā, sākot ar šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1621
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vienas dalībvalsts kompetentās iestādes 
var lūgt citas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm sadarboties uzraudzības darbību 
veikšanā vai veikt pārbaudes uz vietas vai 
izmeklēšanu minētās valsts teritorijā to 
pilnvaru ietvaros saskaņā ar šo direktīvu.

1. Vienas dalībvalsts kompetentās iestādes 
var lūgt citas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm sadarboties uzraudzības darbību 
veikšanā vai veikt pārbaudes uz vietas vai 
izmeklēšanu minētās valsts teritorijā to 
pilnvaru ietvaros saskaņā ar šo direktīvu, 
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par to pēc iespējas ātrāk informējot EVTI.
Ja kompetentā iestāde saņem lūgumu par 
pārbaudi uz vietas vai izmeklēšanu, tā veic 
vienu no šādām darbībām:

Ja kompetentās iestādes saņem lūgumu par 
pārbaudi uz vietas vai izmeklēšanu, tās
veic vienu no šādām darbībām:

a) veic pārbaudi vai izmeklēšanu pati; a) veic pārbaudi vai izmeklēšanu pašas;
b) atļauj lūguma iesniedzējai iestādei veikt 
pārbaudi vai izmeklēšanu;

b) atļauj lūguma iesniedzējai iestādei veikt 
pārbaudi vai izmeklēšanu;

c) atļauj revidentiem vai ekspertiem veikt 
pārbaudi vai izmeklēšanu.

c) atļauj revidentiem vai speciālistiem veikt 
pārbaudi vai izmeklēšanu.

Veicot šajā punktā minēto pārbaudi vai 
izmeklēšanu, kompetentās iestādes ņem 
vērā ikvienu EVTI komentāru par šo 
jautājumu.   

Or. en

Pamatojums

Sistēmisko risku reālai uzraudzībai un pārvaldībai ir vajadzīgs mehānisms, ar kuru varētu 
efektīvi izstrādāt un organizēt informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES iestādēm. EVTI 
varētu pilnvarot saņemt atbilstošu informāciju, pastāvīgi vai ārkārtas gadījumos risināt 
jautājumus ar dalībvalstu iestādēm un fondu pārvaldniekiem, pieņemt juridiski saistošus 
tehniskos standartus, lai konstatētu riskus finanšu tirgu integritātei un stabilitātei un tos 
novērstu, tostarp sistēmiskus riskus, kādi rodas no pārmērīgas piesaistīto līdzekļu 
palielināšanas.

Grozījums Nr. 1622
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalsts kompetentā iestāde pēc 
iespējas atrāk informē EVTI par 
gadījumiem, kad lūgums:
a) saskaņā ar 1. punktu veikt izmeklēšanu 
vai pārbaudi uz vietas ir noraidīts vai uz 
to saprātīgā termiņā nav sniegta atbilde,  
vai
b) atļaut tās amatpersonām piedalīties 
citas dalībvalsts kompetentās iestādes 
amatpersonu veiktajās darbībās ir 
noraidīts, vai uz to nav sniegta atbilde 
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atbilstīgā termiņā.

Or. en

Pamatojums

Sistēmisko risku reālai uzraudzībai un pārvaldībai ir vajadzīgs mehānisms, ar kuru varētu 
efektīvi izstrādāt un organizēt informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES iestādēm. EVTI 
varētu pilnvarot saņemt atbilstošu informāciju, pastāvīgi vai ārkārtas gadījumos risināt 
jautājumus ar dalībvalstu iestādēm un fondu pārvaldniekiem, pieņemt juridiski saistošus 
tehniskos standartus, lai kontsatētu riskus finanšu tirgu integritātei un stabilitātei un tos 
novērstu, tostarp sistēmiskus riskus, kādi rodas no pārmērīgas aizņemto līdzekļu 
palielināšanas.

Grozījums Nr. 1623
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus attiecībā uz procedūrām, kas 
paredzētas pārbaudēm uz vietas vai 
izmeklēšanām.

4. Komisija saskaņā ar 49.a 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus
attiecībā uz procedūrām, kas paredzētas 
pārbaudēm uz vietas vai izmeklēšanām, un 
tās informācijas veidiem, kuru saskaņā ar 
šo direktīvu iestādes sniedz EVTI.

Or. en

Pamatojums

Sistēmisko risku reālai uzraudzībai un pārvaldībai ir vajadzīgs mehānisms, ar kuru varētu 
efektīvi izstrādāt un organizēt informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES iestādēm. EVTI 
varētu pilnvarot saņemt atbilstošu informāciju, pastāvīgi vai ārkārtas gadījumos risināt 
jautājumus ar dalībvalstu iestādēm un fondu pārvaldniekiem, pieņemt juridiski saistošus 
tehniskos standartus, lai konstatētu riskus finanšu tirgu integritātei un stabilitātei un tos 
novērstu, tostarp sistēmiskus riskus, kādi rodas no pārmērīgas aizņemto līdzekļu 
palielināšanas.
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Grozījums Nr. 1624
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
47. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus attiecībā uz procedūrām, kas 
paredzētas pārbaudēm uz vietas vai 
izmeklēšanām.

4. Komisija ir tiesīga saskaņā ar 49.a, 49.b 
un 49.c pantu pieņemt deleģētos aktus
attiecībā uz procedūrām, kas paredzētas 
pārbaudēm uz vietas vai izmeklēšanām.

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. 1625
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Vērtspapīru regulatoru 
komiteja (EVRK) izveido starpniecības 
mehānismu.

1. EVTI izveido starpniecības mehānismu.

Or. en

Pamatojums

EVRK drīz vien nomainīs ar EVTI.  Šā grozījuma mērķis ir jau iepriekš ņemt vērā izmaiņas 
Eiropas uzraudzības struktūrā.
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Grozījums Nr. 1626
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Vērtspapīru regulatoru 
komiteja (EVRK) izveido starpniecības 
mehānismu.

1. EVTI izveido starpniecības mehānismu.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājot direktīvu, EVTI ir jāņem vērā.

Grozījums Nr. 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kompetentajām iestādēm rodas 
nesaskaņas par vienas no šajā direktīvā 
minētās kompetentās iestādes veikto 
novērtēšanu, tās rīcību vai rīcības trūkumu, 
kompetentās iestādes nodod lietu 
izskatīšanai EVRK, kura apspriežas, lai 
panāktu ātru un efektīvu risinājumu. 
Kompetentās iestādes pienācīgi ņem vērā
EVRK padomu. 

2. Ja kompetentajām iestādēm rodas 
nesaskaņas par vienas no šajā direktīvā 
minētās kompetentās iestādes veikto 
novērtēšanu, tās rīcību vai rīcības trūkumu, 
kompetentās iestādes nodod lietu 
izskatīšanai EVRK, kura apspriežas, lai 
panāktu ātru un efektīvu risinājumu. 
Kompetentajām iestādēm ir jāievēro
EVRK nolēmumi. 

Or. en
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Grozījums Nr. 1628
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kompetentajām iestādēm rodas 
nesaskaņas par vienas no šajā direktīvā 
minētās kompetentās iestādes veikto
novērtēšanu, tās rīcību vai rīcības 
trūkumu, kompetentās iestādes nodod lietu 
izskatīšanai EVRK, kura apspriežas, lai 
panāktu ātru un efektīvu risinājumu. 
Kompetentās iestādes pienācīgi ņem vērā 
EVRK padomu. 

2. Ja kompetentajām iestādēm rodas 
nesaskaņas par tādas kompetentās iestādes 
veikto novērtējumu, rīcību vai bezdarbību, 
uz kuru attiecas šī direktīva, kompetentās 
iestādes nodod lietu izskatīšanai EVTI, 
kura apspriežas, lai panāktu ātru un 
efektīvu risinājumu. Ja nesaskaņas netiek 
atrisinātas, attiecīgās kompetentās iestādes 
piemēro EVTI noteikto risinājumu. 

Or. en

Pamatojums

EVTI, lai izvairītos no regulējuma arbitrāžas, ir jāatbild par nesaskaņu starp dažādu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm atrisināšanu.

Grozījums Nr. 1629
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kompetentajām iestādēm rodas 
nesaskaņas par vienas no šajā direktīvā 
minētās kompetentās iestādes veikto 
novērtēšanu, tās rīcību vai rīcības trūkumu, 
kompetentās iestādes nodod lietu 
izskatīšanai EVRK, kura apspriežas, lai 
panāktu ātru un efektīvu risinājumu. 
Kompetentās iestādes pienācīgi ņem vērā 
EVRK padomu. 

2. Ja kompetentajām iestādēm rodas 
nesaskaņas par tādas kompetentās iestādes 
veikto novērtējumu, rīcību vai bezdarbību, 
uz kuru attiecas šī direktīva, kompetentās 
iestādes nodod lietu izskatīšanai EVTI, 
kura apspriežas, lai panāktu ātru un 
efektīvu risinājumu. Kompetentās iestādes 
pienācīgi ņem vērā EVTI padomu.

Or. en
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Pamatojums

EVRK drīz vien nomainīs ar EVTI.  Šā grozījuma mērķis ir jau iepriekš ņemt vērā izmaiņas 
Eiropas uzraudzības struktūrā.

Grozījums Nr. 1630Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
49. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. pants svītrots
Komiteja
1. Komisijai palīdz Eiropas Vērtspapīru 
komiteja, kas izveidota ar Komisijas 2001.
gada 6. jūnija Lēmumu 2001/528/EK, ar 
ko izveido Eiropas Vērtspapīru komiteju.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5.
un 7. pantu, ņemot vērā 8.
pantu°Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību.
Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
noteiktais termiņš ir trīs mēneši.
3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4.
punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8.
pantu.

Or. en

Pamatojums

Šā panta pieņemšanas gadījumā šis ir jaunajām „komitoloģijas” procedūrām atbilstošs 
formulējums. 
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Grozījums Nr. 1631
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
49.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.a pants
Pilnvarošana

1. Komisiju pilnvaro pieņemt direktīvas 
2. panta 4. punktā, 9. panta 2. punktā, 
10. panta 3. punktā, 11. panta 5. punktā, 
12. panta 3. punktā, 13. pantā, 16. panta 
4. punktā, 18. panta 4. punktā, 19. panta 
4. punktā, 20. panta 3. punktā, 21. panta 
4. punktā, 24. panta 2. punktā, 25. panta 
3. punktā, 28. panta 2. punktā, 29. panta 
4. punktā, 31. panta 3. punktā, 33. panta 
7. punktā, 37. panta 2. punktā, 37. panta 
3. punktā, 38. panta 3. punktā, 38. panta 
4. punktā, 39. panta 2. punktā, 39. panta 
3. punktā, 45. panta 5. punktā, 46. panta 
3. punktā, 47. panta 4. punktā un 
53. pantā minētos deleģētos aktus 5 gadu 
laikā, sākot ar šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datumu.  Komisija ne vēlāk kā 
datumā, kad līdz 5 gadu termiņa beigām 
ir palikuši 12 mēneši, sagatavo ziņojumu 
par pilnvaru pagarināšanu, kam 
vajadzības gadījumā pievieno 
priekšlikumu tiesību aktam par  pilnvaru 
termiņa pagarināšanu.
2. Līdzko Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Komisiju pilnvaro pieņemt deleģētos 
aktus, ievērojot 49.b un 49.c panta 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Šā panta pieņemšanas gadījumā šis ir jaunajām „komitoloģijas” procedūrām atbilstošs 
formulējums. 
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Grozījums Nr. 1632
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
49.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.b pants
Pilnvarojuma  atsaukšana

1. Eiropas Parlaments un Padome ir 
tiesīgi atsaukt direktīvas 2. panta 
4. punktā, 9. panta 2. punktā, 10. panta 
3. punktā, 11. panta 5. punktā, 12. panta
3. punktā, 13. pantā, 16. panta 4. punktā, 
18. panta 4. punktā, 19. panta 4. punktā, 
20. panta 3. punktā, 21. panta 4. punktā, 
24. panta 2. punktā, 25. panta 3. punktā, 
28. panta 2. punktā, 29. panta 4. punktā, 
31. panta 3. punktā, 33. panta 7. punktā, 
37. panta 2. punktā, 37. panta 3. punktā, 
38. panta 3. punktā, 38. panta 4. punktā, 
39. panta 2. punktā, 39. panta 3. punktā, 
45. panta 5. punktā, 46. panta 3. punktā, 
47. panta 4. punktā un 53. pantā minētās 
pilnvaras.
2. Iestāde, kas ir uzsākusi iekšēju 
procedūru, lai lemtu par pilnvarojuma 
atsaukšanu, par to informē otru iestādi un 
Komisiju, norādot deleģētās pilnvaras, 
kuras varētu atsaukt.
3. Lēmums par atsaukšanu izbeidz 
attiecīgajā lēmumā minēto pilnvarojumu. 
Tas  stājas spēkā līdz pieņemšanas 
datumā vai vēlākā datumā, kas norādīts 
lēmumā. Tas neietekmē jau spēkā esošo 
deleģēto aktu derīgumu. To publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Laika posmam ir jābūt pietiekami garam, ņemot vērā Eiropas Parlamenta procedūras un 
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pārtraukumus.  Tām arī turpmāk ir jābūt Eiropas Parlamenta absolūtām tiesībām balsojot 
atsaukt pilnvarojumu.  Tās ir noteiktas Lisabonas līgumā. Rakstiski iemesli nav nepieciešami. 
Šī nav procedūra, kuras sakarībā ir jāvēršas pie EKT ar lūgumu sniegt atzinumu.  

Grozījums Nr. 1633
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
49.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.c pants
Iebildumi pret deleģētiem aktiem

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
paust iebildumus pret deleģētu aktu četru 
mēnešu laikā, sākot ar paziņošanas 
datumu. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo periodu pagarina 
par diviem mēnešiem. Komisija deleģētos 
aktus nepieņem Parlamenta darbības 
pārtraukumu laikā vai divu nedēļu laikā 
tieši pirms šā pārtraukuma.
2. Ja pēc šā laikposma ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav iebildusi pret 
deleģēto aktu, to publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas  
stājas spēkā šajā izdevumā minētajā 
datumā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
iebilst pret deleģēto aktu, tas spēkā 
nestājas. Iestāde, kas iebilst pret deleģēto 
aktu, norāda šādu iebildumu iemeslus.

Or. en

Pamatojums

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

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta procedūras un pārtraukumus, laikposmam ir jābūt 
pietiekami garam. 
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Grozījums Nr. 1634
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divus gadus pēc 54. pantā minētā datuma
Komisija, pamatojoties uz sabiedrisku 
apspriešanu un ņemot vērā apspriedes ar 
kompetentām iestādēm, pārskata šīs 
direktīvas darbības jomu un to, kā tā tiek 
piemērota. Veicot pārskatīšanu, pienācīgi 
ņem vērā izmaiņas starptautiskā mērogā 
un apspriedes ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām.

1. Komisija, pamatojoties uz sabiedrisku 
apspriešanu un ņemot vērā apspriedes ar 
kompetentām iestādēm, līdz ...* pārskata 
šīs direktīvas piemērošanu un darbības 
jomu un novērtē ietekmi uz:

a) Savienībā reģistrētu uzņēmumu, jo 
īpaši jauninājumu uzņēmējdarbības 
uzņēmumu, iespējas iegūt ieguldījumu 
kapitālu;
b) Savienības ieguldījumu līmeni trešo 
valstu jurisdikcijās, jo īpaši jaunattīstības 
valstīs;
c)to pensiju fondu ieguldījumu atdevi, 
kuru biroji atrodas Savienībā vai kuri 
darbojas tajā, īpašu uzmanību pievēršot 
Savienības demogrāfiskajām tendencēm; 

Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei kopā ar 
attiecīgajiem priekšlikumiem. 

2. Komisija, apspriežoties ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi, novērtē, vai, 
ņemot vērā tirgū notiekošos procesus un 
saskaņā ar 1. punktu apkopoto 
informāciju, un patērētāju tiesību 
aizsardzību un konkurētspēju, ir 
nepieciešams grozīt šo direktīvu. Ja 
direktīva ir jāgroza, Komisija līdz ...* 
iesniedz priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
*Lūgums OV ierakstīt datumu — trīs 
gadu laikā, sākot ar 54. pantā noteikto 
datumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divus gadus pēc 54. pantā minētā datuma 
Komisija, pamatojoties uz sabiedrisku 
apspriešanu un ņemot vērā apspriedes ar 
kompetentām iestādēm, pārskata šīs 
direktīvas darbības jomu un to, kā tā tiek 
piemērota. Veicot pārskatīšanu, pienācīgi 
ņem vērā izmaiņas starptautiskā mērogā un 
apspriedes ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām.

Komisija, pamatojoties uz sabiedrisku 
apspriešanu un ņemot vērā valstu fiskālos 
režīmus un apspriedes ar kompetentām 
iestādēm, līdz ...* pārskata šīs direktīvas 
piemērošanu un darbības jomu. Veicot 
pārskatīšanu, pienācīgi ņem vērā izmaiņas 
starptautiskā mērogā un apspriedes ar 
trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām.

*Lūgums OV ierakstīt datumu — divu 
gadu laikā, sākot ar 54. pantā noteikto 
datumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1636
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
50. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz ...* iesniedz priekšlikumu 
pārskatīt šo direktīvu un priekšlikumā 
paredz ekvivalences ar trešām valstīm 
noteikšanas kritērijus. Komisija izvērtē 
nosacījumus, atbilstoši kuriem Savienībā 
reģistrēts AIFP, ievērojot paziņošanas 
procedūras, visā Savienībā drīkst tirgot 
trešā valstī reģistrēta AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības. Turklāt Komisija 
izvērtē nosacījumus, atbilstoši kuriem 
trešā valstī reģistrēts AIFP drīkst 
profesionāliem ieguldītājiem Savienībā 
tirgot AIF ieguldījumu apliecības vai 
daļas.
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Komisijas uzdevums ir nodrošināt 
salīdzināmību trešām valstīm.  Pie 
salīdzināmības prasībām pieder 
regulējuma un uzraudzības ekvivalence, 
savstarpēja tirgu pieejamība un 
informācijas apmaiņas nolīgums starp 
AIFP piederības dalībvalsti un trešo 
valstu kompetento iestādi.
* OV: lūgums ierakstīt datumu — trīs 
gadu laikā, sākot ar  pēc 54. pantā 
noteikto datumu.

Or. en

Pamatojums

Iespējamā ekvivalence ir jāizvērtē vēlreiz pēc piecu gadu pārskata laika.  Šādi ņem vērā 
tendences pasaulē un iegūst laiku, lai novērtētu šīs Direktīvas darbību.

Grozījums Nr. 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
50. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms šīs direktīvas piemērošanas un 
darbības jomas pārskatīšanas Komisija 
iesniedz priekšlikumus Direktīvas 
2006/48/EK un 2006/49/EK grozījumiem, 
lai nodrošinātu atbilstošu kapitāla prasību 
līmeni tām finanšu iestādēm, kurām ir 
darījumi ar AIF, ņemot vērā darījumu 
risku, vispārējo finanšu stabilitāti un 
iespējamos interešu konfliktus. 

Or. en
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Grozījums Nr. 1638
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP, kurš īsteno savu darbību Kopienā, 
pirms [šīs direktīvas transponēšanas 
termiņš] pieņem visus nepieciešamos 
pasākumus šīs direktīvas ievērošanai un 
iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai 
viena gada laikā pēc šīs direktīvas 
transponēšanas termiņa beigām.

AIFP, kuriem ir izsniegta atļauja 
piederības dalībvalstī sniegt pārvaldības 
pakalpojumus pirms ...*, un visi šo AIFP 
pārvaldītie AIF ir uzskatāmi par tādiem, 
kuru darbība ir atļauta arī saskaņā ar šo 
direktīvu. Šī atļauja saskaņā ar šo 
direktīvu ir derīga, ja ir ievēroti šādi 
nosacījumi:
a) tās dalībvalsts normatīvajos aktos, kurā 
ir atļauta AIFP darbība, AIFP ir noteikts 
pienākums ievērot uzņēmējdarbības, 
interešu konfliktu un riska pārvaldības 
prasības, un
b) AIFP līdz ...* piederības valsts 
kompetentajai iestādei ir apliecinājis, ka 
AIFP spēj ievērot visas saskaņā ar šo 
direktīvu piemērojamās prasības.
*OV: lūgums ierakstīt datumu — 54. 
pantā minēto datumu.

Or. en

Pamatojums

AIFP, attiecībā uz kuriem piederības dalībvalstī ir izsniegta atļauja, ir jāuzskata par tādiem, 
kuru darbība ir atļauta arī saskaņā ar šo direktīvu, ja vien ir ievēroti atsevišķi nosacījumi.

Grozījums Nr. 1639
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP, kurš īsteno savu darbību Kopienā, 
pirms [šīs direktīvas transponēšanas 
termiņš] pieņem visus nepieciešamos 
pasākumus šīs direktīvas ievērošanai un 

Savienībā reģistrēts AIFP pirms ..* pieņem 
visus nepieciešamos aktus šīs direktīvas 
ievērošanai un iesniedz pieteikumu atļaujas 
saņemšanai piederības valstī līdz ..**. Lai 
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iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai 
viena gada laikā pēc šīs direktīvas 
transponēšanas termiņa beigām.

nodrošinātu pārvaldības pakalpojumus 
attiecībā uz AIF, kas ir reģistrēts pirms 
..*, AIFP nav pienākuma ievērot šo 
direktīvu, nedz arī sniegt pieteikumu 
atļaujas saņemšanai. 
*OV: lūgums ierakstīt datumu —
54. pantā minēto datumu.
**OV: lūgums ierakstīt datumu — trīs 
gadu laikā, sākot ar 54. pantā noteikto 
datumu.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā ir jāieraksta iegūto tiesību aizsardzības klauzula, un AIFP, kā arī ieguldītājiem 
ir jābūt pietiekami daudz laika, lai viņi spētu pielāgoties jaunajiem normatīvajiem aktiem, jo 
īpaši, ja viņi slēdz darījumus ar slēgtiem fondiem.

Grozījums Nr. 1640
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP, kurš īsteno savu darbību Kopienā,
pirms [šīs direktīvas transponēšanas 
termiņš] pieņem visus nepieciešamos 
pasākumus šīs direktīvas ievērošanai un 
iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai 
viena gada laikā pēc šīs direktīvas 
transponēšanas termiņa beigām.

Savienībā reģistrēts AIFP pirms ..* pieņem 
visus nepieciešamos aktus šīs direktīvas 
ievērošanai un iesniedz pieteikumu atļaujas 
saņemšanai līdz ..**. Lai nodrošinātu 
pārvaldības pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, kas ir reģistrēts pirms ..*, AIFP nav 
pienākuma ievērot šo direktīvu, nedz arī 
sniegt pieteikumu atļaujas saņemšanai.
*OV: lūgums ierakstīt datumu —
54. pantā minēto datumu.
**OV: lūgums ierakstīt datumu — trīs 
gadu laikā, sākot ar 54. pantā noteikto 
datumu.

Or. en
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Pamatojums

Šajā direktīvā ir jāieraksta iegūto tiesību aizsardzības klauzula, un AIFP, kā arī ieguldītājiem 
ir jābūt pietiekami daudz laika, lai viņi spētu pielāgoties jaunajiem normatīvajiem aktiem, jo 
īpaši, ja viņi slēdz darījumus ar slēgtiem fondiem.

Grozījums Nr. 1641
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP, kurš īsteno savu darbību Kopienā,
pirms [šīs direktīvas transponēšanas 
termiņš] pieņem visus nepieciešamos 
pasākumus šīs direktīvas ievērošanai un 
iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai 
viena gada laikā pēc šīs direktīvas 
transponēšanas termiņa beigām.

Savienībā reģistrēts AIFP pirms ..* pieņem 
visus nepieciešamos aktus šīs direktīvas 
ievērošanai un iesniedz pieteikumu atļaujas 
saņemšanai līdz ..**. Ja nevienā konkrētā 
AIF netiek emitētas vai tirgotas jaunas 
ieguldījumu apliecības vai daļas pēc ..*, šī 
prasība uz šāda AIF pārvaldību 
neattiecas. 
*OV: lūgums ierakstīt datumu —
54. pantā minēto datumu.
**OV: lūgums ierakstīt datumu — viena 
gada laikā, sākot ar 54. pantā noteikto 
datumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1642
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP, kurš īsteno savu darbību Kopienā,
pirms [šīs direktīvas transponēšanas 
termiņš] pieņem visus nepieciešamos aktus 
šīs direktīvas ievērošanai un iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai viena gada 
laikā pēc šīs direktīvas transponēšanas 

1. Savienībā reģistrēts AIFP pirms ..* 
pieņem visus nepieciešamos aktus šīs 
direktīvas ievērošanai un iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai līdz ..**.

*OV: lūgums ierakstīt datumu —
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termiņa beigām. 54. pantā minēto datumu.
**OV: lūgums ierakstīt datumu —  trīs 
gadu laikā, sākot ar 54. pantā noteikto 
datumu.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā ir jāieraksta iegūto tiesību aizsardzības klauzula, un AIFP, kā arī ieguldītājiem 
ir jābūt pietiekami daudz laika, lai viņi spētu pielāgoties jaunajiem normatīvajiem aktiem, jo 
īpaši, ja viņi slēdz darījumus ar slēgtiem fondiem.

Grozījums Nr. 1643
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP, kurš īsteno savu darbību Kopienā, 
pirms [šīs direktīvas transponēšanas 
termiņš] pieņem visus nepieciešamos
pasākumus šīs direktīvas ievērošanai un 
iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai 
viena gada laikā pēc šīs direktīvas 
transponēšanas termiņa beigām.

AIFP, kurš īsteno savu darbību Savienībā, 
pirms ..* pieņem visus nepieciešamos aktus
šīs direktīvas ievērošanai un iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai līdz ..**.

*OV: lūgums ierakstīt datumu —  
54. pantā minēto datumu.
**OV: lūgums ierakstīt datumu —  divu 
gadu laikā, sākot ar 54. pantā noteikto 
datumu.

Or. en

Pamatojums

Viens gads, šķiet, ir ļoti īss laika posms, un tas praktisku iemeslu dēļ būtu jāpagarina līdz 
diviem gadiem.
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Grozījums Nr. 1644
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP, kurš īsteno savu darbību Kopienā, 
pirms [šīs direktīvas transponēšanas 
termiņš] pieņem visus nepieciešamo 
pasākumus šīs direktīvas ievērošanai un 
iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai 
viena gada laikā pēc šīs direktīvas 
transponēšanas termiņa beigām.

AIF un AIFP, kuri īsteno savu darbību 
Kopienā, pirms ..* pieņem visus 
nepieciešamos aktus šīs direktīvas 
ievērošanai un iesniedz pieteikumu atļaujas 
saņemšanai līdz ..**.
*OV: lūgums ierakstīt datumu —  
54. pantā minēto datumu.
**OV: lūgums ierakstīt datumu —  viena 
gada laikā, sākot ar 54. pantā noteikto 
datumu.

Or. en

Pamatojums

Ieguldītājiem ir jābūt pietiekami daudz laika, lai spētu ievērot šīs direktīvas jaunās prasības 
un lai viņiem nenāktos tirgo savus aktīvus pretēji savām interesēm. 

Grozījums Nr. 1645
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
51. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP saskaņā ar šo direktīvu ir tiesīgs 
lūgt atļauju, lai atbilstoši šai direktīvai 
Savienībā tirgotu pirms ...* reģistrētu 
AIF, un atļaujas sakarībā kompetentajām 
iestādēm sniedz 31. un 33. pantā minēto 
informāciju un investoriem 20. pantā 
minēto informāciju. 
*OV: lūgums ierakstīt datumu —
54. pantā minēto datumu.
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Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā ir jāieraksta iegūto tiesību aizsardzības klauzula, un AIFP, kā arī ieguldītājiem 
ir jābūt pietiekami daudz laika, lai viņi spētu pielāgoties jaunajiem normatīvajiem aktiem, jo 
īpaši, ja viņi slēdz darījumus ar slēgtiem fondiem.

Grozījums Nr. 1646
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
51. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP ir tiesīgs arī turpmāk pārvaldīt bez 
atļaujas, un atļaujas saņemšanas 
gadījumā tam nav pienākuma ievērot šo 
direktīvu attiecībā uz tādiem AIF, kas ir 
reģistrēti pirms ..*, ja vien nav emitētas 
jaunas daļas vai radusies jauna līdzdalība 
šādā AIF, ko tirgo Savienībā pēc ..*.
*OV: lūgums ierakstīt datumu —
54. pantā minētais datumu.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā ir jāieraksta iegūto tiesību aizsardzības klauzula, un AIFP, kā arī ieguldītājiem 
ir jābūt pietiekami daudz laika, lai viņi spētu pielāgoties jaunajiem normatīvajiem aktiem, jo 
īpaši, ja viņi slēdz darījumus ar slēgtiem fondiem.

Grozījums Nr. 1647
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
51. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādā mērā, kādā AIFP pārvalda slēgtus 
vai atvērtus AIF ar spēkā esošu 
aizliegumu izpirkt daļas ..  ja tiem nav 
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kapitāla saistību pēc ..**, tie ir tiesīgi 
pārvaldīt šādu AIF bez šajā direktīvā 
paredzētās atļaujas līdz ..***.
*Lūgums OV ierakstīt datumu — šīs 
direktīvas spēkā stāšanās datumu.
*Lūgums OV ierakstīt datumu — četru 
gadu laikā, sākot ar šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datumu.
*Lūgums OV ierakstīt datumu — 20 gadu 
laikā, sākot ar šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Pamatojums

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Grozījums Nr. 1648
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
51. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 31. un 33. pantu nepiemēro 
tādu AIF daļu vai ieguldījumu apliecību 
tirdzniecībai, kuras saskaņā ar prospektu, 
kas ir sagatavots un publicēts atbilstoši 
Direktīvai 2003/71/EK, attiecīgajā brīdī 
piedāvā iegādāties publiski.

Or. en
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Pamatojums

Šajā direktīvā ir jāieraksta iegūto tiesību aizsardzības klauzula, un AIFP, kā arī ieguldītājiem 
ir jābūt pietiekami daudz laika, lai viņi spētu pielāgoties jaunajiem normatīvajiem aktiem, jo 
īpaši, ja viņi slēdz darījumus ar slēgtiem fondiem.

Grozījums Nr. 1649
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
51. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā reģistrēti profesionāli 
ieguldītāji, kas ir ieguldījuši ...* trešā 
valstī reģistrētos AIF, arī turpmāk ir 
tiesīgi ieguldīt šādos AIF, jo ieguldījums 
ir uzskatāms par profesionālā ieguldītāja 
patstāvīgu ieguldījumu.
* Lūgums OV ierakstīt šīs direktīvas 
spēkā stāšanās datumu.

Or. en

Pamatojums

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.
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Grozījums Nr. 1650
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
51. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 35. pantā noteiktos 
ieguldījumu politikas  ierobežojumus 
attiecībā uz jauniem ieguldījumiem 
piemēro ar direktīvas spēkā stāšanās 
datumu. 

Or. en

Pamatojums

Ieguldītājiem ir jābūt pietiekami daudz laika, lai spētu ievērot šīs direktīvas jaunās prasības 
un lai viņiem nenāktos tirgo savus aktīvus pretēji savām interesēm. 

Grozījums Nr. 1651
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
51. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ieguldījums atvērtā AIF, attiecībā uz 
kuru nav izsniegta atļauja, ir izdarīts 
pirms ..*, ieguldītāji direktīvu sāk ievērot 
pēc trīs gadiem. 
*OV: lūgums ierakstīt datumu —
54. pantā minēto datumu.

Or. en

Pamatojums

Ieguldītājiem ir jābūt pietiekami daudz laika, lai spētu ievērot šīs direktīvas jaunās prasības 
un lai viņiem nenāktos tirgot savus aktīvus pretēji savām interesēm. 
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Grozījums Nr. 1652
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
51. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ieguldījums slēgtā AIF, attiecībā uz 
kuru nav izsniegta atļauja, ir izdarīts 
pirms ..*, šīs direktīvas prasības par 
ieguldījumu politiku neattiecina uz 
ieguldītājiem, ja vien AIF, attiecībā uz 
kuru nav izsniegta atļauja, daļas vai 
ieguldījumu apliecības nav izpircis. 
* OV: lūgums ierakstīt datumu —
54. pantā minēto datumu.

Or. en

Pamatojums

Ieguldītājiem jābūt pietiekami daudz laika, lai spētu ievērot šīs direktīvas jaunās prasības un 
lai viņiem nenāktos tirgot savus aktīvus pretēji savām interesēm. 

Grozījums Nr. 1653
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
51.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51.a pants
Mikrofinansējuma AIF

Lai izstrādātu pieņemamus 
mikrofinansējuma ieguldījumu fondu 
aktīvu kategorijas reglamentējošus 
noteikumus, Komisija, piemēram,  
iekļaujot mikrofinansējuma investīciju 
fondus Direktīvas 2009/65/EK 
grozījumos, saskaņā ar samērīguma 
principu ierosina pieņemt atsevišķus 
reglamentējošus noteikumus 
mikrofinansējuma ieguldījuma fondiem.
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Or. en

Pamatojums

Saistībā ar samērīguma principu ir jānodrošina atbilstošs, atsevišķu fondu īpatnībām, 
piemēram, mikrofinansējuma fondiem, piemērots regulējums, neradot tiem izņēmumus no šīs 
direktīvas.  Mikrofinansējuma fondi būtu jāņem vērā, izstrādājot paredzēto PVKIU V 
direktīvu.

Grozījums Nr. 1654
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
52. pants
Direktīva 2004/39/EK
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

52. pants svītrots
Direktīvas 2004/39/EK grozījumi

Direktīvas 2004/39/EK 19. panta 6.
punktam ir pievienots šāds ievilkums:
„– pakalpojums neattiecas uz AIF 
[Direktīvas xx/xx/EK] 3. panta 
a) apakšpunkta izpratnē”.

Or. en

Pamatojums

AIF iedalījums vienkāršajos un saliktajos instrumentos arī turpmāk būtu jānosaka, piemērojot 
tās direktīvas 38. pantā noteiktos kritērijus, ar kuru īsteno finanšu instrumentu tirgu direktīvu.

Grozījums Nr. 1655
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
53. pants
Direktīva 2009/65/EK
50.a pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53. pants svītrots
Direktīvas 2009/.../EK grozījumi

Direktīvu 2009/XX/EK groza šādi.
Pievieno šādu 50.a pantu:
„Lai nodrošinātu starpnozaru 
konsekvenci un novērstu neatbilstību 
starp to uzņēmumu interesēm, kuri 
pārstrukturē aizdevumus pārvedamos 
vērtspapīros un citos finanšu 
instrumentos (iniciatori), un PVKIU, kuri 
investē šādos vērtspapīros vai citos 
finanšu instrumentos, Komisija pieņemt 
īstenošanas pasākumus, paredzot prasības 
šādās jomās:
a) prasības, kas jāizpilda iniciatoram, lai 
PVKIU varētu investēt vērtspapīros vai 
citos šāda veida finanšu instrumentos, 
kuri emitēti pēc 2011. gada 1. janvāra, 
tostarp prasības, ar kurām nodrošina, ka 
iniciators uztur tīro ekonomisko 
ieinteresētību, kas nav mazāka par 5 %;
b) kvalitatīvās prasības, kuras jāizpilda 
PVKIU, kuri investē šādos vērtspapīros 
vai citos finanšu instrumentos.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu šo 
Direktīvu, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 107. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Grozot šo vietu tekstā, būtu jāgroza arī vairāki citi PVKIU direktīvas panti, lai ierakstītu tajos 
jēdzienu „deleģētie aktie”.  Šis nav tas pants, attiecībā uz kuru būtu jāierosina tik nozīmīgi 
grozījumi, — tā vietā Komisijai būtu jāiesniedz pārskats par attiecīgajām vietām PVKIU 
direktīvā. 
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Grozījums Nr. 1656
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
53. pants
Direktīva 2009/65/EK
50.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53. pants svītrots
Direktīvas 2009/.../EK grozījumi

Direktīvu 2009/XX/EK groza šādi.
Pievieno šādu 50.a pantu:
„Lai nodrošinātu starpnozaru 
konsekvenci un novērstu neatbilstību 
starp to uzņēmumu interesēm, kuri 
pārstrukturē aizdevumus pārvedamos 
vērtspapīros un citos finanšu 
instrumentos (iniciatori), un PVKIU, kuri 
investē šādos vērtspapīros vai citos 
finanšu instrumentos, Komisija pieņemt 
īstenošanas pasākumus, paredzot prasības 
šādās jomās:
a) prasības, kas jāizpilda iniciatoram, lai 
PVKIU varētu investēt vērtspapīros vai 
citos šāda veida finanšu instrumentos, 
kuri emitēti pēc 2011. gada 1. janvāra, 
tostarp prasības, ar kurām nodrošina, ka 
iniciators uztur tīro ekonomisko 
ieinteresētību, kas nav mazāka par 5 %;
b) kvalitatīvās prasības, kuras jāizpilda 
PVKIU, kuri investē šādos vērtspapīros 
vai citos finanšu instrumentos.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu šo 
Direktīvu, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 107. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. en
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Grozījums Nr. 1657
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
53. pants
Direktīva 2009/65/EK
50.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2009/XX/EK groza šādi. Direktīvu 2009/65/EK groza šādi:
Pievieno šādu 50.a pantu: Pievieno šādu jauno 50.a pantu:

„Lai nodrošinātu starpnozaru konsekvenci 
un novērstu neatbilstību starp to 
uzņēmumu interesēm, kuri pārstrukturē 
aizdevumus pārvedamos vērtspapīros un 
citos finanšu instrumentos (iniciatori), un 
PVKIU, kuri investē šādos vērtspapīros vai 
citos finanšu instrumentos, Komisija 
pieņemt īstenošanas pasākumus, paredzot 
prasības šādās jomās:

„Lai nodrošinātu starpnozaru konsekvenci 
un novērstu neatbilstību starp Direktīvas 
2006/48/EK 4. panta 41. punktā minēto 
iniciatoru interesēm un PVKIU, kuri 
investē šādos vērtspapīros vai citos finanšu 
instrumentos, Komisija pieņem deleģētos 
aktus, paredzot prasības šādās jomās:

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

a) prasības, kas jāizpilda iniciatoram, lai 
PVKIU varētu investēt vērtspapīros vai 
citos šāda veida finanšu instrumentos, kuri 
emitēti pēc 2011. gada 1. janvāra, tostarp 
šādas prasības:

i) iniciators ikvienā vērtspapīru emisijas 
gadījumā saglabāt tiešo ekonomisko
līdzdalību ne mazāku par 5 % un 
ii) iniciators prospektā vai kādā citā šādu 
vērtspapīru emisijas dokumentā min, ka 
viņam ir bijusi un būs šāda līdzdalība 
(iniciatora izteikums) un

b) kvalitatīvās prasības, kuras jāizpilda 
PVKIU, kuri investē šādos vērtspapīros vai 
citos finanšu instrumentos.

b) kvalitatīvās prasības, kuras jāizpilda 
PVKIU, kas investē šādos vērtspapīros vai 
citos finanšu instrumentos.

PVKIU, apsverot iespējas ieguldīt šādos 
vērtspapīros, var  paļauties uz iniciatora 
izteikumu visā  šo vērtspapīru 
pastāvēšanas laikā.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu šo 
Direktīvu, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
107. panta 2. punktā minēto regulatīvo

Aktus, kas ir paredzēti, lai grozītu šo 
Direktīvu, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
49.a, 49.b un 49.c pantā minēto 
procedūru.”



AM\805044LV.doc 157/173 PE439.135v01-00

LV

kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

PVKIU un AIFP direktīvu saskaņošana.  Ieguldītājiem nav jānodrošina tas, ka emitenti un 
iniciatori saglabā tīro ekonomisko līdzdalību ieguldījumu portfelī, jo šis  pienākums ir 
jānosaka tieši attiecībā uz emitentiem un iniciatoriem. AIF ir jāvar paļauties uz emitenta un 
iniciatora izteikumiem visā šādu vērtspaīru pastāvēšanas laikā. 

Grozījums Nr. 1658
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
53. pants
Direktīva 2009/65/EK
50.a pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis veic visus saprātīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu starpnozaru 
konsekvenci un novērstu neatbilstību starp 
to uzņēmumu interesēm, kuri pārstrukturē 
aizdevumus pārvedamos vērtspapīros un 
citos finanšu instrumentos (iniciatori), un 
PVKIU, kuri investē šādos vērtspapīros vai 
citos finanšu instrumentos, Komisija 
pieņem īstenošanas aktus, paredzot 
prasības šādās jomās 

Or. en

Pamatojums

PVKIU un AIFP direktīvu saskaņošana.  Ieguldītājiem nav jānodrošina tas, ka emitenti un 
iniciatori saglabā tīro ekonomisko līdzdalību ieguldījumu portfelī, jo pienākums ir jānosaka 
tieši attiecībā uz emitentiem un iniciatoriem. AIF ir jāvar paļauties uz emitenta un iniciatora 
izteikumiem visā šādu vērtspaīru pastāvēšanas laikā. 
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Grozījums Nr. 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
53.a pants (jauns)Direktīva 2003/6/EK
1. pants – 1. daļa – 7.a  un 7.b punkts (jauns) un 5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53.a pants
Direktīvas 2003/6/EK grozījumi

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 28. janvāra Direktīvā 
2003/6/EK par iekšējās informācijas 
ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus 
manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu) groza šādi:
1. direktīvas 1. panta 1. punktam pievieno 
šādu daļu:
„7.a „īsās pozīcijas tirdzniecība” ir tāda 
vērtspapīra tirdzniecība, kura pārdevējs 
nav tā īpašnieks, un ikviens tirdzniecības 
darījums, pēc kura pārdevējs nodod 
aizņemto vērtspapīru vai nodod to savā 
vārdā.
7b. „nesegtā īsās pozīcijas tirdzniecība” ir 
tāda vērtspapīra tirdzniecība, kuru 
pārdevējs pirms tirdzniecības rīkojumu 
iesniegšanas vai rīkojuma iesniegšanas 
brīdī nav aizņēmies vai nav noslēdzis 
aizdevuma līgumu un kuru pārdevējam ir 
pienākums nodot pircējam;”
2. Iekļauj šādu pantu:

„5.a pants
Lai reglamentētu īsās pozīcijas 
tirdzniecību un aizliegtu nesegto īsās 
pozīcijas tirdzniecību, tostarp tādu 
vērtspapīru tirdzniecību, ar kuru palīdzību 
iegādājas arī emitenta daļas, Komisija 
pieņem deleģētos aktus, kuros būtu 
noteiktas prasības šādās jomās:

a) tirgus dalībnieku pienākums informēt 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes par īsās pozīcijas tirdzniecību, 



AM\805044LV.doc 159/173 PE439.135v01-00

LV

par svarīgāko tirgu no likviditātes 
viedokļa un par emitenta reģistrācijas 
valsti, ja ir pārsniegtas noteiktas akciju 
daļu robežvērtības, un šīs informācijas 
publiskošana gadījumā, ja ir pārsniegtas 
noteiktas akciju daļu robežvērtības; 
b) prasība iezīmēt finanšu starpnieku 
rīkojumus, lai atšķirtu īsās pozīcijas 
tirdzniecību no cita veida tirdzniecības 
darījumiem;
c) prasība tirgus dalībniekiem uzrādīt 
dokumentus, ar kuriem tie apliecina, ka 
pirms īsās pozīcijas tirdzniecības 
darījumu veikšanas vai šādu saistību 
uzņemšanās tie iepriekš ir aizņēmušies 
daļas vai noslēguši līgumu, ar kuru 
apņemas tās aizņemties;
d) prasība tirgus dalībniekiem nodot daļas 
ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc 
tirdzniecības datuma un atpirkt tirgotās 
daļas gadījumā, ja neizdodas tās nodot 
minētajā laikā;
e) prasība pilnvarot kompetentās iestādes 
a) un b) apakšpunkta neievērošanas 
gadījumā piemērot sodu;
f) prasība pilnvarot kompetentās iestādes 
izņēmuma kārtā aizliegt īso neto pozīciju 
rašanos vai pieaugumu attiecībā uz 
parasto vērtspapīru, kura cena ir 
ievērojami kritusies;
g) prasība kompetentajām iestādēm, pirms 
īso neto pozīciju rašanās vai pieauguma 
aizliegšanas izņēmuma kārtā attiecībā uz 
parastajiem vērtspapīriem kādā noteiktā 
tirgus segmentā vai visos tirgos, ar EVTI 
starpniecību apspriesties gadījumā, ja 
tirgus vērtība ir ievērojami kritusies.” 

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1660
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
53.a pants (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
XI Pielikums – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53.a pants
Direktīvas 2006/48/EK grozījumi 

Direktīvas 2006/48/EK XI pielikumam 
pievieno šādu punktu:
„3.a Lai kompetentās iestādes varētu 
noteikt to, kas ir prasīts 124. panta 
3. punktā, vajadzības gadījumā 
kompetentā iestāde īpaši uzrauga 
kredītiestādes pakļautību riskam, kas 
saskaņā ar Direktīvu 2010/.../EK [par 
alternatīvu ieguldījumu fondu
pārvaldniekiem] rodas, līdzekļus piesaistot 
alternatīvu ieguldījumu fondiem.”

Or. en

Pamatojums

Bankas un to uzraugi atbild par riska kontroli, un tāpēc tiem piesaistītie līdzekļi būtu 
jāuzrauga. Tas konkrēti ir jānosaka kapitāla prasību direktīvas grozījumos.
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Grozījums Nr. 1661
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
53.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53.a pants
Saistība ar citiem Savienības un valstu 

noteikumiem
Direktīva neietekmē to informēšanas, 
uzklausīšanas un vajadzības gadījumā arī 
līdzdalības procedūru, kas ir noteikta 
valstu normatīvajos aktos, jo īpaši 
saskaņā ar Direktīvu 2009/38/EK, 
2001/86/EK, 2002/14/EK un 2004/25/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 1662
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
53.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53.a pants
Saistība ar citiem Savienības un valstu 

noteikumiem
Direktīva neietekmē to informēšanas, 
uzklausīšanas un vajadzības gadījumā arī 
līdzdalības procedūru, kas ir noteikta 
valstu normatīvajos aktos, jo īpaši 
saskaņā ar Direktīvu 2009/38/EK, 
2001/86/EK, 2002/14/EK un 2004/25/EK.

Or. en
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Grozījums Nr. 1663
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
54. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs gadus dalībvalstis ir tiesīgas 
ieguldītājiem Savienībā atļaut patstāvīgi 
ieguldīt AIF, kas ir reģistrēts Savienībā 
vai trešā valstī un ko pārvalda trešā valstī 
reģistrēts AIFP, un neievērot 39. pantā 
minētos nosacījumus.   

Or. en

Pamatojums

Iestarpinātā daļa bija nepieciešama, lai precizētu, ka 3 gadu pārejas periodā dalībvalstis ir 
tiesīgas atļaut profesionālajiem ieguldītājiem ieguldīt Savienībā un ārpus tās pastāvīgi esošos 
AIF, kurus pārvalda trešā valstī reģistrēti AIFP, pat ja šādi AIFP neatbilst 39. pantā 
minētajām ekvivalences prasībām.  

Grozījums Nr. 1664
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Ia Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
AIFP funkcijas:
1. Ieguldījumu pārvaldības pakalpojumi:
a) ieguldījumu portfeļa pārvaldība;
b) riska pārvaldība;
c) emitenta aktīvu novērtēšana un cenu 
noteikšana;
2. Pārvaldes pakalpojumi:
a) uz dibināšanas dokumentos un 
prospektā minētiem emitenta aktīvu 
novērtējuma principiem balstīts neto 
aktīvu vērtības aprēķins;
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b) ieguldījumu apliecību un akcionāru 
reģistrs;
c) dokumentāra uzskaite;
d) ieguldījumu apliecību un daļu emisija 
un izpirkšana;
e) juridisko un ar fonda pārvaldību 
saistīto grāmatvedības pakalpojumu 
sniegšana (tostarp nodokļu deklarācijas);
f) darbs ar klienta pieprasījumiem;
g) reglamentējošo aktu ievērošanas 
uzraudzība;
h) dividenžu sadale;
i) norēķināšanās par līgumsaistībām 
(tostarp sertifikātu nosūtīšana);
i) juridiskās adreses pakalpojumu 
sniegšana;
3. Tirgvedības pakalpojumi.

Or. en

Pamatojums

Pielikums ir balstīts uz attiecīgo pielikumu PVKIU IV direktīvā. Skatīt arī I pielikumu 
2009. gada 15. decembra prezidentūras kompromisa priekšlikumam un Gauzès ziņojumu 
(138. grozījums). 

Grozījums Nr. 1665
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Ia Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
AIFP funkcijas:
1. Ieguldījumu pārvaldība:
a) ieguldījumu portfeļa pārvaldība;
b) riska pārvaldība;
2. Pārvalde:
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a) juridisko un ar fonda pārvaldību 
saistīto grāmatvedības pakalpojumu 
sniegšana;
b) darbs ar klienta pieprasījumiem;
c) emitenta aktīvu novērtēšana un cenas 
noteikšana (tostarp nodokļu deklarācijas);
d) reglamentējošo aktu ievērošanas 
uzraudzība;
e) ieguldījumu apliecību un akcionāru 
reģistrs;
f) dividenžu sadale;
g) ieguldījumu apliecību un daļu emisija 
un izpirkšana;
h) norēķināšanās par līgumsaistībām 
(tostarp sertifikātu nosūtīšana);
i) dokumentāra uzskaite;
3. Tirgvedība.

Or. en

Pamatojums

Ar šiem grozījumiem nosaka pārvaldības darbības un tos blakus pakalpojumus, kurus AIFP ir 
tiesīgs sniegt. Pārvaldības pakalpojumu PVKIU direktīvai atbilstīgā aprobežošana tikai ar 
kolektīvā ieguldījumu portfeļa pārvaldību (3.d pants un Pielikums) un 4.a pantā (jauns) 
minētie blakuspakalpojumi (ieguldījumu portfeļa pārvaldība pēc izvēles un atsevišķi papildu 
pakalpojumi) ir ļoti svarīgi, lai izvairītos no interešu konfliktiem starp uzticamības darbībām, 
kas ir saistītas ar ieguldījumu pārvaldību, un citām darbībām (banku darbība, apdrošināšana 
u. c.).

Grozījums Nr. 1666
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Ia Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
AIFP funkcijas:
1. Ieguldījumu pārvaldība;
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a) ieguldījumu portfeļa pārvaldība;
b) riska pārvaldība;
2. Pārvalde:
a) juridisko un ar fonda pārvaldību 
saistīto grāmatvedības pakalpojumu 
sniegšana;
b) darbs ar klienta pieprasījumiem;
c) emitenta aktīvu novērtēšana un cenas 
noteikšana (tostarp nodokļu deklarācijas);
d) reglamentējošo aktu ievērošanas 
uzraudzība;
e) ieguldījumu apliecību un akcionāru 
reģistrs;
f) dividenžu sadale;
g) ieguldījumu apliecību un daļu emisija 
un izpirkšana;
h) norēķini par līgumsaistībām (tostarp 
sertifikātu nosūtīšana);
i) dokumentārā uzskaite;
3. Tirgvedība.

Or. en

Grozījums Nr. 1667
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Ia Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
Pārvaldības darbības, kādas AIFM ir 
tiesīgs īstenot saskaņā ar šo direktīvu:
1. Ieguldījumu pārvaldība;
2. Pārvalde:
a) juridisko un ar fonda pārvaldību 
saistīto grāmatvedības pakalpojumu 
sniegšana;
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b) darbs ar klienta pieprasījumiem;
c) emitenta aktīvu novērtēšana un cenas 
noteikšana (tostarp nodokļu deklarācijas);
d) reglamentējošo aktu ievērošanas 
uzraudzība;
e) ieguldījumu apliecību un akcionāru 
reģistrēšana;
f) ienākumu sadale;
g) ieguldījumu apliecību emisija un 
izpirkšana;
h) norēķini par līgumsaistībām (tostarp 
sertifikātu nosūtīšana);
i) dokumentārā uzskaite;
3. Tirgvedība.

Or. en

Pamatojums

Pārvaldības darbību pieskaņošana PKVIU direktīvai.

Grozījums Nr. 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Ia Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
ATALGOJUMA POLITIKA

1. Nosakot un piemērojot atalgojuma 
politiku tām darbinieku kategorijām, 
tostarp augstākā līmeņa vadībai, kuras 
profesionālā darbība būtiski ietekmē 
AIFP riska profilu vai AIFP pārvaldīto 
AIF riska profilus, AIFP ievēro šādus 
principus:
a) atalgojuma politika atbilst un sekmē 
pareizu un efektīvu riska parvaldību un 
neveicina tāda riska uzņemšanos, kas 
neatbilst riska profiliem, un tā AIF fonda 
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nolikumam vai dibināšanas 
instrumentiem, kuru AIFM pārvalda;
b) atalgojuma politikas sakarībā ievēro 
AIFP biznesa stratēģiju, mērķus, vērtības 
un intereses, AIFP pārvaldītā AIF vai 
AIF ieguldītājus intereses, un, to 
piemērojot, veic interešu konfliktu 
novēršanas pasākumus; 
c) vadība, īstenojot AIFP uzraudzības 
funkcijas, pieņem un regulāri pārskata 
atalgojuma politikas pamatprincipus un 
atbild par šīs politikas piemērošanu;
d) vismaz reizi gadā veic vienotu un 
neatkarīgu iekšējo pārbaudi par to, vai 
tiek ievērota atalgojuma politika un 
procedūras, ko vadība ir pieņēmusi, 
īstenojot uzraudzības funkcijas;
e) darbiniekus, kas pārvalda risku, atalgo 
atbilstīgi to mērķu sasniegšanai, kas ir 
noteikti saistībā ar viņu funkcijām, 
neatkarīgi no darbības rezultātiem 
uzņēmējdarbības jomā, kuru viņi 
kontrolē;
f) ja atalgojums ir atkarīgs no darbības 
rezultātiem, kopējo atalgojumu aprēķina, 
konkrētajā situācijā novērtējot attiecīgās 
personas un uzņēmuma struktūrvienības 
vai AIF, un visa AIFP darbības rezultātus 
un, novērtējot individuālo sniegumu, 
atbilstoši situācijai ņem vērā gan 
finansiālos, gan citus rādītājus;
g) darbības rezultātus vērtē vairākus 
gadus — tik ilgi, cik ilgs ir AIFP 
pārvaldītā AIF dzīves cikls, lai 
novērtējuma process balstītos uz 
ilgtermiņa darbības rezultātiem un lai 
faktiskā to atalgojuma daļu apmaksa, 
kuru apmēru nosaka darbības rezultāti, 
attiektos uz visu laikposmu, saistībā ar 
kuru ņem vērā šā AIFP pārvaldītā AIF 
izpirkšanas politiku un ieguldījumu 
riskus;
h) garantēto atalgojuma mainīgo daļu 
nosaka izņēmuma gadījumos un tikai 
saistībā ar jaunu darbinieku pieņemšanu 
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darbā, un ne ilgāk par pirmo gadu;
i) kopējā atalgojuma nemainīgās un 
mainīgā daļas ir atbilstīgi līdzsvarotas; 
nemainīgās daļas īpatsvars kopējā 
atalgojumā ir tik liels, lai varētu piemērot 
pilnīgi elastīgu politiku attiecībā uz 
atalgojuma mainīgajām daļām, paredzot 
arī iespēju atalgojumu par mainīgajām 
daļām neizmaksāt vispār;
i) no līguma priekšlaicīgas izbeigšanās 
atkarīgi maksājumi, kas atspoguļo 
darbības rezultātus ilgākā laikposmā un ir 
noteikti tā, lai neatalgotu neveiksmes;
k) to darbības rezultātu mērījumu 
sakarībā, ko izmanto atalgojuma mainīgo 
daļu vai šādu daļu kopuma aprēķināšanā, 
piemēro visaptverošu korekcijas 
mehānismu, lai ņemtu vērā visus attiecīgā 
brīža un turpmākos riskus.
l) ja risku konstatē pēc tam, kad ir 
apmaksāta atalgojuma mainīgā daļa, un 
tas nav ņemts vērā šā atalgojuma apmēra 
noteikšanā, daļu, proti, vismaz 20 % no 
šīs mainīgā atalgojuma daļas AIFP var 
korekcijas nolūkā pieprasīt atmaksāt (ar 
pieprasījumu atmaksāt), bet tikai tajā 
mērā, kādā m) punktā minētais 
mehānisms nav pietiekams, lai 
atalgojumu koriģētu; šo atmaksāšanas 
mehānismu var piemērot tik ilgi, cik ir 
nepieciešams no to risku viedokļa, kurus 
ņēma vērā, izmaksājot atalgojumu, bet ne 
mazāk kā četrus gadus;
m) būtisku atalgojuma mainīgās daļas 
elementu, proti, vismaz 50 % var 
neizmaksāt tik ilgi, cik tas ir 
nepieciešams, ņemot vērā attiecīgā AIF 
dzīves ciklu un izpirkšanas politiku, un lai 
tas precīzi atbilstu konkrētā AIF risku 
iedabai, bet ne mazāk kā četrus gadus; 
atalgojumu, kas jāizmaksā saskaņā ar 
atlikta maksājuma noteikumiem, izmaksā 
ne ātrāk kā to izmaksātu proporcionālu 
maksājumu gadījumā; ja atalgojuma 
mainīgā daļa ir īpaši liela, vismaz 60 % no 
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atalgojuma izmaksā vēlāk;
n) atalgojuma mainīgo daļu, tostarp 
atliktā maksājuma daļu, izmaksā vai 
piešķir, ņemot vērā visa AIFP finanšu 
stāvokli un ja šāds maksājums ir pamatots 
ar uzņēmuma struktūrvienības un 
attiecīgās personas darbības rezultātiem; 
ja attiecīgā AIFP vai AIF finanšu 
darbības rezultāti sarūk vai ir negatīvi, 
parasti ievērojami samazinās arī kopējā 
atalgojuma mainīgā daļa.
(o) darbinieki apņemas neizmantot 
personīgā riska ierobežošanas stratēģijas 
vai ar atalgojumu un atbildību saistītu 
apdrošināšanu, kas mazina viņu 
atalgojuma noteikumos paredzētās riska 
korekcijas ietekmi.
2. Šā panta 1. punktā minētie principi 
attiecas gan uz AIFP, gan AIF izmaksāto 
atalgojumu (diferencētais atalgojums).
Šā panta 1.  punktu piemēro darba 
ņēmēju peļņai no viņu ieguldījumiem 
AIFP pārvadītā AIF, un atalgojumam, ko 
izmaksā AIF likvidācijas gadījumā.  Šā 
panta 1. punkta m) apakšpunktu 
nepiemēro tādai atalgojuma mainīgajai 
daļai, kas ir tieši saistīta ar AIFP 
nopelnītām summām, kuras nevar 
pieprasīt atmaksāt.
3. Ja AIFP ir lieli un lieli ir to pārvaldītie 
AIF, AIFP iekšējo organizāciju un 
darbības būtību, jomu un sarežģītību 
nosaka atalgojuma komiteja.   
Atalgojuma komiteju izveido tā, lai tā 
varētu kompetenti un neatkarīgi izvērtēt 
atalgojuma politiku un praksi, un riska 
pārvaldībai radītos stimulus.
Atalgojuma komiteja ir atbildīga par tādu 
lēmumu sagatavošanu, kas saistīti ar 
atalgojumu, tostarp lēmumiem, kuri 
ietekmē attiecīgā AIFP un AIF risku un 
riska pārvaldību un kurus pieņem vadība, 
īstenojot uzraudzības funkcijas. 
Atalgojuma komitejas priekšsēdētājs ir 
vadības loceklis, kuram attiecīgajā AIFP 
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nav nekādu izpildfunkciju.

Or. en

Pamatojums

Noteikumos par atalgojumu ir jābūt minētiem pamatprincipiem un vienkāršiem, izpildāmiem 
noteikumiem, piemēram, procentiem no atalgojuma mainīgās daļas, ko var pieprasīt atmaksāt 
(ar pieprasījumu atmaksāt), vai tā atalgojuma mainīgajai daļai, kuras izmaksāšana ir 
jāatliek.  Ierosinātais noteikums ir šāds: vismaz 50 % ir jāatliek vismaz uz četriem gadiem; 
papildus tam 20 % četru gadu laikā var pieprasīt atmaksāt.  Šie noteikumi ir jāpiemēro visa 
veida atalgojumam. 

Grozījums Nr. 1669
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Ia Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
ATALGOJUMA POLITIKA

1. Nosakot un piemērojot atalgojuma 
politiku tām darbinieku kategorijām, 
tostarp augstākā līmeņa vadībai, kuras 
profesionālā darbība būtiski ietekmē 
AIFP vai AIFP pārvaldītā AIF riska 
profilus, AIFP ievēro šādus principus un 
dara to tā un tādā mērā, lai ņemtu vērā 
AIFP lielumu un AIFP parvaldīto AIF 
lielumu, to iekšējo organizāciju un 
darbības būtību, jomu un sarežģītību: 
a) atalgojuma politika atbilst un sekmē 
pārdomātu un efektīvu riska parvaldību 
un neveicina tāda riska uzņemšanos, kas 
neatbilst AIFP pārvaldītā AIF riska 
profiliem, fonda nolikumam un 
dibināšanas dokumentiem;
b) atalgojuma politikas sakarībā ievēro 
AIFP un tā pārvaldītā AIF vai AIF 
ieguldītāju uzņēmējdarbības stratēģiju, 
mērķus, vērtības un intereses, un, to 
piemērojot, veic interešu konfliktu 
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novēršanas pasākumus; 
c) vadība, īstenojot AIFP uzraudzības 
funkcijas, pieņem un regulāri pārskata 
atalgojuma politikas pamatprincipus un 
atbild par šīs politikas piemērošanu;
d) vismaz reizi gadā veic vienotu un 
neatkarīgu iekšējo pārbaudi par to, vai 
tiek ievērota atalgojuma politika un 
procedūras, ko vadība ir pieņēmusi, 
īstenojot uzraudzības funkcijas;
e) darbiniekus, kas pārvalda risku, atalgo 
atbilstīgi to mērķu sasniegšanai, kas ir 
noteikti saistībā ar viņu funkcijām, 
neatkarīgi no darbības rezultātiem 
uzņēmējdarbības jomā, kuru viņi 
kontrolē;
f) ja atalgojums ir atkarīgs no darbības 
rezultātiem, kopējo atalgojumu aprēķina, 
novērtējot attiecīgās personas un 
uzņēmuma struktūrvienības vai AIF, un 
visa AIFP darbības rezultātus un, 
novērtējot individuālo sniegumu, ņem 
vērā gan finansiālos, gan citus rādītājus;
g) darbības rezultātus vērtē vairākus 
gadus — tik ilgi, cik ilgs ir AIFP 
pārvaldītā AIF dzīves cikls, lai 
novērtējuma process balstītos uz 
ilgtermiņa darbības rezultātiem un lai 
faktiskā to atalgojuma daļu apmaksa, 
kuru apmēru nosaka darbības rezultāti, 
attiektos uz visu laikposmu, saistībā ar 
kuru ņem vērā AIFP pārvaldītā AIF 
izpirkšanas politiku un ieguldījumu risku.
h) nedrīkst noteikt garantētu atalgojuma 
mainīgo daļu;
i) atalgojuma mainīgās daļas īpatsvars 
kopējā atalgojumā ir ierobežots; 
nemainīgās daļas īpatsvars kopējā 
atalgojumā ir tik liels, lai attiecībā uz 
atalgojuma mainīgajām daļām varētu 
piemērot pilnīgi elastīgu politiku, paredzot 
arī iespēju atalgojumu par mainīgajām 
daļām neizmaksāt vispār;
j) maksājumi, kas atkarīgi no līguma 
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ātrākas izbeigšanas, atspoguļo darbības 
rezultātus ilgākā laikposmā un ir noteikti 
tā, lai neatalgotu neveiksmes;
k) to darbības rezultātu mērījumu 
sakarībā, ko izmanto atalgojuma mainīgo 
daļu vai šādu daļu kopuma aprēķināšanā, 
piemēro visaptverošu korekcijas 
mehānismu, lai ņemtu vērā visus attiecīgā 
brīža un turpmākos riskus;
l) atalgojuma mainīgo daļu neizmaksā tik 
ilgi, cik ir nepieciešams, ņemot vērā AIF 
dzīves ciklu un izpirkšanas politiku un lai 
tas pilnībā atbilstu konkrētā AIF risku 
iedabai; slēgtu fondu gadījumā 
atalgojuma mainīgo daļu izmaksā tikai, 
AIF likvidējot; atvērtu fondu gadījumā 
atalgojumu mainīgo daļu izmaksā tikai 
pēc 5 gadiem; atalgojumu, kas jāizmaksā 
saskaņā ar atlikta maksājuma 
noteikumiem, izmaksā ne ātrāk kā to 
izmaksātu proporcionālu maksājumu 
gadījumā;
m) atalgojuma mainīgo daļu, tostarp 
atliktā maksājuma daļu, izmaksā vai 
piešķir tikai tad, ja tas ir iespējams, ņemot 
vērā visa AIFP finanšu stāvokli un ja šāds 
maksājums ir pamatots ar uzņēmuma 
struktūrvienības un attiecīgās personas 
darbības rezultātiem; ja attiecīgā AIFP 
vai AIF finanšu darbības rezultāti sarūk 
vai ir negatīvi, parasti ievērojami 
samazinās arī kopējā atalgojuma mainīgā 
daļa;
n) darbinieki apņemas neizmantot 
personīgā riska ierobežošanas stratēģijas 
vai ar atalgojumu un atbildību saistītu 
apdrošināšanu, kas mazina viņu 
atalgojuma noteikumos paredzētās riska 
korekcijas ietekmi.
2. Šā panta 1. punktā minētie principi 
attiecas gan uz AIFP, gan AIF izmaksāto 
atalgojumu (diferencētais atalgojums).
Šā panta 1. punktu nepiemēro darba 
ņēmēju peļņai no viņu ieguldījumiem 
AIFP pārvaldītajā AIF, nedz arī 
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atalgojumam, ko izmaksā AIF likvidācijas 
gadījumā.  Šā panta 1. punkta 
l) apakšpunktu nepiemēro tādai 
atalgojuma mainīgajai daļai, kas ir tieši 
saistīta ar AIFP nopelnītām summām, 
kuras nevar pieprasīt atmaksāt.
3. Ja AIFP ir lieli un lieli ir to pārvaldītie 
AIF, AIFP iekšējo organizāciju un 
darbības būtību, jomu un sarežģītību 
nosaka atalgojuma komiteja.  Atalgojuma 
komiteju izveido tā, lai tā varētu 
kompetenti un neatkarīgi izvērtēt 
atalgojuma politiku un praksi, un riska 
pārvaldībai radītos stimulus.
Atalgojuma komiteja ir atbildīga par tādu 
lēmumu sagatavošanu, kas saistīti ar 
atalgojumu, tostarp par lēmumiem, kuri 
ietekmē attiecīgā AIFP un AIF risku un 
riska pārvaldību un kurus pieņem vadība, 
īstenojot uzraudzības funkcijas. 
Atalgojuma komitejas priekšsēdētājs ir 
vadības loceklis, kuram attiecīgajā AIFP 
nav nekādu izpildfunkciju.

Or. en

Pamatojums

Ar sīki izstrādātu atalgojuma politikas regulējumu novērš regulējuma arbitrāžu.


