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Grozījums Nr. 310
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu nosaka noteikumus par 
atļauju piešķiršanu alternatīvu ieguldījumu 
fondu pārvaldniekiem (AIFP) un par šo 
pārvaldnieku nepārtrauktas darbības un 
pārskatāmības nodrošināšanu.

Ar šo direktīvu nosaka noteikumus par 
atļauju piešķiršanu alternatīvu 
ieguldījumu fondiem (AIF) Savienībā un
alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldniekiem (AIFP) un par šo 
pārvaldnieku nepārtrauktas darbības un 
pārskatāmības nodrošināšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību VKIU direktīvai, šajā direktīvā vajadzētu paredzēt regulējumu 
galvenokārt attiecībā uz produktiem (AIF), nevis tikai pārvaldniekiem (AIFP).

Grozījums Nr. 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu nosaka noteikumus par 
atļauju piešķiršanu alternatīvu ieguldījumu 
fondu pārvaldniekiem (AIFP) un par šo 
pārvaldnieku nepārtrauktas darbības un 
pārskatāmības nodrošināšanu.

Ar šo direktīvu nosaka noteikumus par 
atļauju piešķiršanu alternatīvu ieguldījumu 
fondu pārvaldniekiem (AIFP), kuri sniedz 
pārvaldības pakalpojumus vienam vai 
vairākiem alternatīvu ieguldījumu 
fondiem (AIF), un par šo pārvaldnieku 
nepārtrauktas darbības un pārskatāmības 
nodrošināšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 312
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz visiem Kopienā 
dibinātiem AIFP, kas sniedz pārvaldības 
pakalpojumus vienam vai vairākiem 
alternatīvu ieguldījumu fondiem (AIF) 
neatkarīgi no zemāk minētajiem 
apstākļiem:

1. Šī direktīva attiecas uz visiem AIF un to 
AIFP, ja AIF atbilst kādam no zemāk 
minētajiem apstākļiem:

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā galveno uzmanību vajadzētu pievērst fondiem. Direktīvas svarīgākajam 
uzdevumam vajadzētu būt regulējuma nodrošināšanai attiecībā uz neregulētiem fondiem 
(AIF), kurus piedāvā Eiropas ieguldītājiem vai kuri iegulda Eiropas tirgos.

Grozījums Nr. 313
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz visiem Kopienā
dibinātiem AIFP, kas sniedz pārvaldības 
pakalpojumus vienam vai vairākiem 
alternatīvu ieguldījumu fondiem (AIF)
neatkarīgi no zemāk minētajiem 
apstākļiem:

1. Šī direktīva attiecas uz visiem Savienībā
dibinātiem AIFP vai arī tādiem AIFP, kas 
sniedz pārvaldības pakalpojumus vienam 
vai vairākiem AIF, kuru ieguldītāju vidū 
ir viens vai vairāki ieguldītāji ar 
dzīvesvietu vai dibināšanas vietu 
Savienībā, neatkarīgi no zemāk minētajiem 
apstākļiem:

Or. en

Pamatojums

Ieguldītāju aizsardzība nav saistīta ar vietu, kurā dibināts AIFP, bet ar vietu, kurā atrodas 
AIF ieguldītāji. Ja šādi ieguldītāji dzīvo vai dibināti ES, vajadzētu nodrošināt to aizsardzību.
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Grozījums Nr. 314
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz visiem Kopienā
dibinātiem AIFP, kas sniedz pārvaldības 
pakalpojumus vienam vai vairākiem
alternatīvu ieguldījumu fondiem (AIF) 
neatkarīgi no zemāk minētajiem 
apstākļiem:

1. Šī direktīva attiecas uz visiem Savienībā
dibinātiem AIFP, kas pārvalda vienu vai 
vairākus alternatīvu ieguldījumu fondus
(AIF) neatkarīgi no zemāk minētajiem 
apstākļiem:

Or. en

Pamatojums

Šis iekļāvums attiecas uz uzņēmumu pārvaldības jautājumu, kurš sākotnējā Komisijas 
priekšlikumā nebija iekļauts, un kuru ieviesa arī ar Gauzès ziņojumu (skatīt 23. grozījumu). 
Zviedrijas prezidentūras ierosinātais 3.a pants šī jautājuma risināšanai nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 315
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz visiem Kopienā
dibinātiem AIFP, kas sniedz pārvaldības 
pakalpojumus vienam vai vairākiem
alternatīvu ieguldījumu fondiem (AIF) 
neatkarīgi no zemāk minētajiem 
apstākļiem:

1. Šī direktīva attiecas uz visiem Savienībā
dibinātiem AIFP, kas pārvalda vienu vai 
vairākus alternatīvu ieguldījumu fondus
(AIF) neatkarīgi no zemāk minētajiem 
apstākļiem:

Or. en

Pamatojums

Tikai vienam pārvaldniekam vajadzētu būt tam AIFP, kurš atbildīgs par šīs direktīvas prasību 
izpildi.



PE438.497v02-00 6/116 AM\806449LV.doc

LV

Grozījums Nr. 316
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz visiem Kopienā
dibinātiem AIFP, kas sniedz pārvaldības 
pakalpojumus vienam vai vairākiem
alternatīvu ieguldījumu fondiem (AIF) 
neatkarīgi no zemāk minētajiem 
apstākļiem:

1. Šī direktīva attiecas uz visiem Savienībā
dibinātiem AIFP, kas pārvalda vienu vai 
vairākus alternatīvu ieguldījumu fondus
(AIF) neatkarīgi no zemāk minētajiem 
apstākļiem:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo plašo ietekmi, kāda ir Gauzès ziņojumam un Zviedrijas prezidentūras 
kompromisa priekšlikumam, ar kuriem tiek mēģināts nodrošināt, lai tikai viena struktūra būtu 
AIFP katram konkrētam AIF. Šāda pieeja ir atbalstāma. Atzinīgi vērtējam arī jēdziena 
„dibināts” pārskatīto definīciju. Uzskatām par svarīgu precizēt, ka AIFP, kura galvenā 
pārvalde atrodas ārpus ES, var uzskatīt par dibinātu ES, ja tam ir viena vai vairākas filiāles. 
Būtu lietderīgi precizēt, ka tieši šis ir vārda „dibināts” izmantošanas mērķis.

Grozījums Nr. 317
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai AIF atrodas Kopienā vai ārpus tās; a) tiek piedāvāts ES ieguldītājiem, 
neatkarīgi no tā, vai AIF atrodas Savienībā
vai ārpus tās;

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā galveno uzmanību vajadzētu pievērst fondiem. Direktīvas svarīgākajam 
uzdevumam vajadzētu būt regulējuma nodrošināšanai attiecībā uz neregulētiem fondiem 
(AIF), kurus piedāvā Eiropas ieguldītājiem vai kuri iegulda Eiropas tirgos.
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Grozījums Nr. 318
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai AIF atrodas Kopienā vai ārpus tās; a) vai AIF dibināts Savienībā vai ārpus tās; 

Or. en

Pamatojums

Šis iekļāvums attiecas uz uzņēmumu pārvaldības jautājumu, kurš sākotnējā Komisijas 
priekšlikumā nebija iekļauts, un kuru ieviesa arī ar Gauzès ziņojumu (skatīt 23. grozījumu). 
Zviedrijas prezidentūras ierosinātais 3.a pants šī jautājuma risināšanai nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 319
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai AIF atrodas Kopienā vai ārpus tās; a) vai AIF dibināts Savienībā vai ārpus tās; 

Or. en

Pamatojums

Pievienojamies Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikumā ierosinātajam 
grozījumam.
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Grozījums Nr. 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai AIF atrodas Kopienā vai ārpus tās; a) vai AIF dibināts Savienībā vai ārpus tās; 

Or. en

Pamatojums

(n) In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and 
invest for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives 
cited by the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable 
(e.g. liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Grozījums Nr. 321
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai AIFP sniedz savus pakalpojumus 
tieši vai ar deleģēšanas starpniecību;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis iekļāvums attiecas uz uzņēmumu pārvaldības jautājumu, kurš sākotnējā Komisijas 
priekšlikumā nebija iekļauts, un kuru ieviesa arī ar Gauzès ziņojumu (skatīt 23. grozījumu). 
Zviedrijas prezidentūras ierosinātais 3.a pants šī jautājuma risināšanai nav nepieciešams.
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Grozījums Nr. 322
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai AIFP sniedz savus pakalpojumus 
tieši vai ar deleģēšanas starpniecību;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pielīdzināšana spēkā esošiem Kopienas tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 323
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai AIFP sniedz savus pakalpojumus 
tieši vai ar deleģēšanas starpniecību;

b) iegulda Eiropas Savienībā, neatkarīgi 
no tā, vai AIF atrodas Savienībā vai ārpus 
tās;

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā galveno uzmanību vajadzētu pievērst fondiem. Direktīvas svarīgākajam 
uzdevumam vajadzētu būt regulējuma nodrošināšanai attiecībā uz neregulētiem fondiem 
(AIF), kurus piedāvā Eiropas ieguldītājiem vai kuri iegulda Eiropas tirgos.
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Grozījums Nr. 324
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vai AIF uzskatāmi par atvērta tipa vai 
slēgta tipa fondiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā galveno uzmanību vajadzētu pievērst fondiem. Direktīvas svarīgākajam 
uzdevumam vajadzētu būt regulējuma nodrošināšanai attiecībā uz neregulētiem fondiem 
(AIF), kurus piedāvā Eiropas ieguldītājiem vai kuri iegulda Eiropas tirgos.

Grozījums Nr. 325
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vai AIF uzskatāmi par atvērta tipa vai 
slēgta tipa fondiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvu nevajadzētu attiecināt uz slēgta tipa fondiem un uz uzņēmumu instrumentiem 
kopumā.  Ja AIF tiek iekļauti neatkarīgi no to juridiskās struktūras, ir nepieciešams noteikt 
konkrētus izņēmumus, kuri pienācīgi paredzēti 2. panta 2. punktā.  Šādu režīmu un 
noteikumus par pasi vajadzētu piemērot neatkarīgi no tā, kur AIFP ir dibināts, ja tas veic 
pastāvīgu uzņēmējdarbību Kopienā. 
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Grozījums Nr. 326
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vai AIF ir dibināts saskaņā ar 
līgumtiesībām vai trasta tiesībām, saskaņā 
ar statūtiem vai jebkādā citā juridiskā 
veidā.

Or. en

Pamatojums

Šis iekļāvums attiecas uz uzņēmumu pārvaldības jautājumu, kurš sākotnējā Komisijas 
priekšlikumā nebija iekļauts, un kuru ieviesa arī ar Gauzès ziņojumu (skatīt 23. grozījumu). 
Zviedrijas prezidentūras ierosinātais 3.a pants šī jautājuma risināšanai nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 327
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) AIF un AIFP juridiskā struktūra. svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā galveno uzmanību vajadzētu pievērst fondiem. Direktīvas svarīgākajam 
uzdevumam vajadzētu būt regulējuma nodrošināšanai attiecībā uz neregulētiem fondiem 
(AIF), kurus piedāvā Eiropas ieguldītājiem vai kuri iegulda Eiropas tirgos.



PE438.497v02-00 12/116 AM\806449LV.doc

LV

Grozījums Nr. 328
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) AIF un AIFP juridiskā struktūra. d) AIFP juridiskā struktūra.

Or. en

Pamatojums

Šis iekļāvums attiecas uz uzņēmumu pārvaldības jautājumu, kurš sākotnējā Komisijas 
priekšlikumā nebija iekļauts, un kuru ieviesa arī ar Gauzès ziņojumu (skatīt 23. grozījumu). 
Zviedrijas prezidentūras ierosinātais 3.a pants šī jautājuma risināšanai nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 329
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) AIF un AIFP juridiskā struktūra. d) AIFP juridiskā struktūra un, ievērojot 
2. panta 2. punktu, AIF juridiskā 
struktūra.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, ja tiesību aktos, atbilstoši 
kuriem AIF ir organizēts, ir prasīta valdes 
vai kādas citas vadības iestādes 
izveidošana, un AIF neizraugās AIFP, tad 
AIF uzskata par AIFP šīs direktīvas 
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izpratnē. 

Or. en

Pamatojums

Šis iekļāvums attiecas uz uzņēmumu pārvaldības jautājumu, kurš sākotnējā Komisijas 
priekšlikumā nebija iekļauts, un kuru ieviesa arī ar Gauzès ziņojumu (skatīt 23. grozījumu). 
Zviedrijas prezidentūras ierosinātais 3.a pants šī jautājuma risināšanai nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 331
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, ja tiesību aktos, atbilstoši 
kuriem AIF ir organizēts, ir prasīta valdes 
vai kādas citas vadības iestādes 
izveidošana, un vadības iestāde ir 
atbildīga par pārvaldības funkciju 
veikšanu attiecībā uz AIF, tad AIF 
uzskata par AIFP šīs direktīvas izpratnē.

Or. en

Pamatojums

Direktīvu vajadzētu grozīt, lai nodrošinātu, ka tādi AIF, kuriem ir vadības iestāde (piemēram, 
valde) ar vispārēju atbildību par pārvaldību, tiek uzskatīti par AIFP, uz kuriem attiecas šīs 
direktīvas prasības. Citādi būs sarežģīti attiecināt direktīvas noteikumus uz šādiem AIF un to 
vadītājiem.

Grozījums Nr. 332
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP, kam saskaņā ar šo direktīvu 
piešķirta atļauja sniegt pārvaldības 

svītrots
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pakalpojumus vienam vai vairākiem AIF, 
ir tiesīgs arī pārdot šo AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības profesionāliem 
ieguldītājiem Kopienā atbilstīgi 
nosacījumiem, kas izklāstīti VI nodaļā un, 
attiecīgā gadījumā, 35. pantā.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā galveno uzmanību vajadzētu pievērst fondiem. Direktīvas svarīgākajam 
uzdevumam vajadzētu būt regulējuma nodrošināšanai attiecībā uz neregulētiem fondiem 
(AIF), kurus piedāvā Eiropas ieguldītājiem vai kuri iegulda Eiropas tirgos.

Grozījums Nr. 333
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP, kam saskaņā ar šo direktīvu piešķirta 
atļauja sniegt pārvaldības pakalpojumus 
vienam vai vairākiem AIF, ir tiesīgs arī 
pārdot šo AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības profesionāliem ieguldītājiem 
Kopienā atbilstīgi nosacījumiem, kas 
izklāstīti VI nodaļā un, attiecīgā gadījumā, 
35. pantā.

AIFP, kam saskaņā ar šo direktīvu piešķirta 
atļauja pārvaldīt vienu vai vairākus AIF, ir 
tiesīgs arī pārdot šo AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības profesionāliem 
ieguldītājiem Savienībā atbilstīgi 
nosacījumiem, kas izklāstīti VI nodaļā un, 
attiecīgā gadījumā, 35. pantā.

Or. en

Pamatojums

Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikumā ierosinātie jauninājumu vērtējami atzinīgi.
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Grozījums Nr. 334
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP, kam saskaņā ar šo direktīvu piešķirta 
atļauja sniegt pārvaldības pakalpojumus 
vienam vai vairākiem AIF, ir tiesīgs arī 
pārdot šo AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības profesionāliem ieguldītājiem 
Kopienā atbilstīgi nosacījumiem, kas 
izklāstīti VI nodaļā un, attiecīgā gadījumā, 
35. pantā.

AIFP, kam saskaņā ar šo direktīvu piešķirta 
atļauja pārvaldīt vienu vai vairākus AIF, ir 
tiesīgs arī pārdot šo AIF daļas vai 
ieguldījumu apliecības profesionāliem 
ieguldītājiem Savienībā atbilstīgi 
nosacījumiem, kas izklāstīti VI nodaļā un, 
attiecīgā gadījumā, 35. pantā.

Or. en

Pamatojums

Tikai vienam pārvaldniekam vajadzētu būt tam AIFP, kurš atbildīgs par šīs direktīvas prasību 
izpildi.

Grozījums Nr. 335
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Direktīvas 19. līdz 30. pantu attiecina 
uz visiem Savienībā pārdodamiem AIF, 
neatkarīgi no tā, kur tie dibināti un vai tie 
atrodas Savienībā vai ārpus tās.

Or. en
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Grozījums Nr. 336
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Direktīvas 19. līdz 30. pantu attiecina 
uz visiem Savienībā pārdodamiem AIF, 
neatkarīgi no tā, kur tie dibināti un vai tie 
atrodas Savienībā vai ārpus tās.

Or. en

Pamatojums

Šai direktīvai vajadzētu attiekties uz visiem AIF, kuros ES ieguldītāji veic ieguldījumus, kā arī 
uz visām ES vai ārzemju izcelsmes AIF(P) darbībām ES finanšu tirgos. Šādi tiek risināta tādu 
AIFP un fondu ietekme, kuri neatrodas ES, kā arī ārzonu fondu problēma, kurus izmanto 
nodokļu un regulējuma arbitrāžas iemeslu dēļ. 

Grozījums Nr. 337
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Direktīvas 31. līdz 33. pantu 
neattiecina uz tādu AIF daļu vai 
ieguldījumu apliecību pārdošanu, uz 
kuriem attiecas publiskais piedāvājums 
atbilstoši prospektam, kas izstrādāts un 
publicēts saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2003. gada 4. novembra 
Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš 
jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus 
vai atļaujot to tirdzniecību1;
1 OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.

Or. en
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Pamatojums

Ļoti svarīgi šajā direktīvā ieviest iegūto tiesību aizsardzības klauzulu un dot AIFP un jo īpaši 
to ieguldītājiem pietiekami daudz laika, lai varētu piemēroties jaunajiem pasākumiem, jo 
īpaši tāpēc, ka tie attiecas uz slēgtajiem fondiem. 

Grozījums Nr. 338
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Ar šo direktīvu neaizkavē vai 
neierobežo ieguldītājus laist kapitāla tirgū 
tiem piederošas AIF ieguldījumu 
apliecības vai daļas. Šādi ieguldītāji vai 
viņu starpnieki var piedāvāt vai izvietot 
šādas daļas vai apliecības ieguldītājiem 
dalībvalstī atbilstoši šīs dalībvalsts tiesību 
aktiem. Tomēr gadījumos, ja piedāvāšana 
vai izvietošana notiek pēc minētā AIF 
pārvaldošā AIFP iniciatīvas, tādu 
piedāvāšanu vai izvietošanu uzskata par 
šā AIFP veiktu tirgvedību šīs direktīvas 
izpratnē.

Or. en

Pamatojums

Investors in funds which are closed-ended and do not permit redemptions, such as private 
equity funds, rely on being able to sell their fund investments to other investors in order to be 
able to exit funds when needed. Because private equity funds are not typically listed on a 
securities market or exchange, such sales take place by way of transactions between 
investors.  This “secondary market” is substantial and critically  important to EU private 
equity funds of funds and other European investors (including pension funds) not only as a 
means of achieving liquidity but also as a means of acquiring mature private equity assets -
which can enhance investment returns.
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Grozījums Nr. 339
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva neattiecas ne uz vienu no 
zemāk minētajiem:

svītrots

a) AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar parastas pārvaldības vai 
kontroles starpniecību) vai ar neatkarīgu 
tiešu vai netiešu kapitāldaļu starpniecību 
pārvalda tādu AIF portfeļus, kuru
pārvaldībai pakļautie aktīvi, tai skaitā 
jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, kopā nepārsniedz 
100 miljonu euro robežvērtību vai 
500 miljonu euro robežvērtību, ja AIF 
portfeli veido AIF, kam nav piesaistīto 
līdzekļu un attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc katra AIF izveidošanas;
b) Kopienā dibināti AIFP, kas nesniedz 
pārvaldības pakalpojumus AIF, kas 
atrodas Kopienā, un nenodarbojas ar AIF 
tirdzniecību Kopienā;
c) pārvedamu vērtspapīru kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) vai to 
pārvaldības un ieguldījumu sabiedrības, 
kam piešķirta atļauja saskaņā ar 
Direktīvu 2009/…/EK [PVKIU direktīva];
d) kredītiestādes, uz kurām attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 
gada 14. jūnija Direktīva 2006/48/EK par 
kredītiestāžu darbības sākšanu un 
veikšanu (pārstrādāta versija);
e) institūcijas, uz kurām attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīva 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību;
f) institūcijas, uz kurām attiecas Padomes 
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1973. gada 24. jūlija Pirmā 
direktīva 73/239/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu koordināciju attiecībā 
uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu 
tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav 
dzīvības apdrošināšana, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. 
novembra Direktīva 2002/83/EK par 
dzīvības apdrošināšanu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
16. novembra Direktīva 2005/68/EK par 
pārapdrošināšanu un Padomes 
Direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK 
grozījumiem, kā arī Direktīvu 98/78/EK 
un 2002/83/EK grozījumiem;
g) starpvalstiskas institūcijas, piemēram, 
Pasaules banka, SVF, ECB, EIB, EIF, 
citas starpvalstiskas institūcijas un 
līdzīgas starptautiskas organizācijas, ja 
šādas institūcijas vai organizācijas 
pārvalda vienu vai vairākus AIF.

Or. de

Grozījums Nr. 340
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar parastas pārvaldības vai 
kontroles starpniecību) vai ar neatkarīgu 
tiešu vai netiešu kapitāldaļu starpniecību 
pārvalda tādu AIF portfeļus, kuru 
pārvaldībai pakļautie aktīvi, tai skaitā 
jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, kopā nepārsniedz 
100 miljonu euro robežvērtību vai 
500 miljonu euro robežvērtību, ja AIF 
portfeli veido AIF, kam nav piesaistīto 
līdzekļu un attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 

svītrots
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pēc katra AIF izveidošanas;

Or. en

Pamatojums

Regulējumam attiecībā uz riska ieguldījumu un privātā kapitāla ieguldījumu fondiem 
jāattiecas uz visiem fondiem un to pārvaldniekiem, un nedrīkst palikt nekādas nepilnības. 
Patiesībai neatbilst pieņēmums, ka privātā kapitāla fondi neizmanto piesaistītus līdzekļus, un 
tāpēc būtu attaisnojama lielāku robežlielumu noteikšana. Robežlielumu un „de minimis”
izņēmumu noteikšana rada priekšnoteikumus veikt AIFP grāmatvedības darbības, ar kurām 
izvairīties no noteikumu ievērošanas.

Grozījums Nr. 341
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar parastas pārvaldības vai 
kontroles starpniecību) vai ar neatkarīgu 
tiešu vai netiešu kapitāldaļu starpniecību 
pārvalda tādu AIF portfeļus, kuru 
pārvaldībai pakļautie aktīvi, tai skaitā 
jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, kopā nepārsniedz 
100 miljonu euro robežvērtību vai 
500 miljonu euro robežvērtību, ja AIF 
portfeli veido AIF, kam nav piesaistīto 
līdzekļu un attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc katra AIF izveidošanas;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulējumam attiecībā uz riska ieguldījumu fondiem un privātā kapitāla ieguldījumu fondiem 
jāattiecas uz visiem fondiem un to pārvaldniekiem un nedrīkst palikt nekādi izņēmumi. 
Patiesībai neatbilst pieņēmums, ka privātā kapitāla fondi neizmanto piesaistītus līdzekļus, un 
tāpēc būtu attaisnojama lielāku robežlielumu noteikšana. Robežlielumu un „de minimis” 
izņēmumu noteikšana rada priekšnoteikumus veikt AIFP grāmatvedības darbības, ar kurām 
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izvairīties no noteikumu ievērošanas. 

Grozījums Nr. 342
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar parastas pārvaldības vai 
kontroles starpniecību) vai ar neatkarīgu 
tiešu vai netiešu kapitāldaļu starpniecību 
pārvalda tādu AIF portfeļus, kuru 
pārvaldībai pakļautie aktīvi, tai skaitā 
jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot
piesaistītus līdzekļus, kopā nepārsniedz 
100 miljonu euro robežvērtību vai 
500 miljonu euro robežvērtību, ja AIF 
portfeli veido AIF, kam nav piesaistīto 
līdzekļu un attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc katra AIF izveidošanas;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, direktīvu vajadzētu attiecināt uz visiem fondiem.

Grozījums Nr. 343
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar parastas pārvaldības vai 
kontroles starpniecību) vai ar neatkarīgu 
tiešu vai netiešu kapitāldaļu starpniecību 

svītrots
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pārvalda tādu AIF portfeļus, kuru 
pārvaldībai pakļautie aktīvi, tai skaitā 
jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, kopā nepārsniedz 
100 miljonu euro robežvērtību vai 
500 miljonu euro robežvērtību, ja AIF 
portfeli veido AIF, kam nav piesaistīto 
līdzekļu un attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc katra AIF izveidošanas;

Or. en

Pamatojums

Tiek ieviests atvieglots režīms attiecībā uz sistēmiski nenozīmīgiem AIFP. Galvenā prioritāte 
šajā direktīvā ir novērst sistēmisku risku. Lai mazinātu netiešo kaitējumu, ko rada „viena 
pieeja visiem”, mazākiem AIFP būtu tikai jāreģistrējas un jāpilda 19.-21. pantā noteiktās 
pārskatāmības prasības.

Grozījums Nr. 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar parastas pārvaldības vai 
kontroles starpniecību) vai ar neatkarīgu 
tiešu vai netiešu kapitāldaļu starpniecību 
pārvalda tādu AIF portfeļus, kuru 
pārvaldībai pakļautie aktīvi, tai skaitā 
jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, kopā nepārsniedz 
100 miljonu euro robežvērtību vai 
500 miljonu euro robežvērtību, ja AIF 
portfeli veido AIF, kam nav piesaistīto 
līdzekļu un attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc katra AIF izveidošanas;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Direktīva jāpiemēro visiem AIFP, nenosakot izņēmumus pēc to pārvaldāmo aktīvu lieluma. 
Citādi radīsies priekšnoteikumi, lai uzņēmēji dibinātu fondus, kuru lielums būtu tieši zem 
robežvērtības, kā arī meklētu veidus, kā iespējami daudzas savas funkcijas deleģēt 
ārpakalpojumu sniedzējiem un „padomniekiem”. Tas negatīvi ietekmēs šīs direktīvas mērķi, 
proti, attiecināt to uz visiem finanšu nozares dalībniekiem.

Grozījums Nr. 345
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar parastas pārvaldības vai 
kontroles starpniecību) vai ar neatkarīgu 
tiešu vai netiešu kapitāldaļu starpniecību
pārvalda tādu AIF portfeļus, kuru 
pārvaldībai pakļautie aktīvi, tai skaitā 
jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, kopā nepārsniedz 
100 miljonu euro robežvērtību vai
500 miljonu euro robežvērtību, ja AIF
portfeli veido AIF, kam nav piesaistīto 
līdzekļu un attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc katra AIF izveidošanas;

a) AIFP, kas pārvalda AIF, kuru 
pārvaldībai pakļautie kopējie aktīvi, tai 
skaitā jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, nepārsniedz EUR 
1 miljarda robežvērtību vai EUR 
1,5 miljardu robežvērtību, ja AIF veido 
daļas, kurās a) nav piesaistīto līdzekļu; un
b) attiecībā uz kurām nevar izmantot 
izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā pēc AIF 
izveidošanas. Lai aprēķinātu šādas 
robežvērtības:

i) apvieno tos AIF, kurus pārvalda AIFP 
vai kuru vadību AIFP deleģējis kādam 
uzņēmumam tajā pašā grupā, kurā ietilpst 
AIFP;
ii) tādiem AIF, kuros a) nav piesaistīto 
līdzekļu; un b) attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc AIF izveidošanas, robežvērtības 
piemēro ieguldītāju neto kapitāla daļām 
AIF;

Or. en
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Pamatojums

Ir ļoti svarīgi panākt, lai šī direktīva būtu proporcionāla un neuzliktu pārmēru lielu slogu 
mazajiem AIFP. 

Grozījums Nr. 346
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar parastas pārvaldības vai 
kontroles starpniecību) vai ar neatkarīgu 
tiešu vai netiešu kapitāldaļu starpniecību
pārvalda tādu AIF portfeļus, kuru 
pārvaldībai pakļautie aktīvi, tai skaitā 
jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, kopā nepārsniedz 
100 miljonu euro robežvērtību vai
500 miljonu euro robežvērtību, ja AIF
portfeli veido AIF, kam nav piesaistīto 
līdzekļu un attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc katra AIF izveidošanas;

a) AIFP, kas pārvalda tādu AIF portfeļus, 
kuru pārvaldībai pakļautie kopējie aktīvi, 
tai skaitā jebkuri aktīvi, kas iegūti, 
izmantojot piesaistītus līdzekļus, kopā 
nepārsniedz EUR 500 miljonu 
robežvērtību vai EUR 1 miljarda 
robežvērtību, ja AIF portfeli veido daļas,
kurās a) nav piesaistīto līdzekļu; un b) 
attiecībā uz kurām nevar izmantot 
izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā pēc AIF 
izveidošanas. Lai aprēķinātu šādas 
robežvērtības: 

i) apvieno to AIF portfeļus, kurus 
pārvalda AIFP vai kuru vadību AIFP 
deleģējis kādam uzņēmumam tajā pašā 
grupā, kurā ietilpst AIFP;
ii) tādiem AIF, kuros a) nav piesaistīto 
līdzekļu; un b) attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc AIF izveidošanas, robežvērtības 
piemēro ieguldītāju kopējām saistībām 
AIF;

Or. en

Pamatojums

It is not clear what is meant by the reference to portfolios being managed indirectly or by the 
undefined references to substantive direct or indirect holdings. Suggested clarificatory 
wording has been provided indicating that it refers both to portfolios which the AIFM itself 
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manages and to portfolios the management of which it delegates to a group member (using 
the normal Community definitions of a group undertakings). Equity AIFs normally obtain 
commitments from their investors which are not drawn down until an investment is to be 
made. Accordingly the commitments do not become assets under management at the time the 
investors make commitments. We assume that Private Equity AIFMs which have raised AIFs 
with commitments over the relevant threshold are nevertheless intended to be subject to 
regulation under the Directive. 

Grozījums Nr. 347
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar parastas pārvaldības vai 
kontroles starpniecību) vai ar neatkarīgu 
tiešu vai netiešu kapitāldaļu starpniecību
pārvalda tādu AIF portfeļus, kuru 
pārvaldībai pakļautie aktīvi, tai skaitā 
jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, kopā nepārsniedz 
100 miljonu euro robežvērtību vai
500 miljonu euro robežvērtību, ja AIF
portfeli veido AIF, kam nav piesaistīto 
līdzekļu un attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc katra AIF izveidošanas;

a) AIFP, kas pārvalda AIF, kuru 
pārvaldībai pakļautie kopējie aktīvi, tai 
skaitā jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, nepārsniedz EUR 
500 miljonu robežvērtību vai EUR 
1 miljarda robežvērtību, ja AIF veido 
daļas, kurās a) nav piesaistīto līdzekļu; un 
b) attiecībā uz kurām nevar izmantot 
izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā pēc AIF 
izveidošanas. Lai aprēķinātu šādas 
robežvērtības:

i) apvieno tos AIF, kurus pārvalda AIFP 
vai kuru vadību AIFP deleģējis kādam 
uzņēmumam tajā pašā grupā, kurā ietilpst 
AIFP;
ii) tādiem AIF, kuros a) nav piesaistīto 
līdzekļu; un b) attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc AIF izveidošanas, robežvērtības 
piemēro ieguldītāju neto kapitāla daļām 
AIF;

Or. en
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Pamatojums

Direktīva ir jāattiecina tikai uz AIFP, kas rada sistēmisku risku. Pretējā gadījumā būs grūti 
pienācīgā veidā nodrošināt paredzēto uzraudzību. Mazie AIFP nerada sistēmisku risku un 
būtu nesamērīgi tos iekļaut direktīvas darbības jomā. Ar direktīvu saistīsies atbilstības 
nodrošināšanas izmaksas, kuras būs īpaši liels slogs mazajiem AIFP, un tiem būs vismazākais 
labums no pases tiesību ieviešanas. Palielinātās robežvērtības nodrošinās, ka darbības joma 
neattiecas uz mazajiem fondiem, kuri nerada sistēmisku risku. 

Grozījums Nr. 348
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar parastas pārvaldības vai 
kontroles starpniecību) vai ar neatkarīgu 
tiešu vai netiešu kapitāldaļu starpniecību 
pārvalda tādu AIF portfeļus, kuru 
pārvaldībai pakļautie aktīvi, tai skaitā 
jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, kopā nepārsniedz 
100 miljonu euro robežvērtību vai 
500 miljonu euro robežvērtību, ja AIF 
portfeli veido AIF, kam nav piesaistīto 
līdzekļu un attiecībā uz kuriem nevar
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc katra AIF izveidošanas;

a) AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar kopējas vadības vai kontroles 
starpniecību) vai ar neatkarīgu tiešu vai 
netiešu kapitāldaļu starpniecību pārvalda 
tādu AIF portfeļus, kuru pārvaldībai 
pakļautie aktīvi, tai skaitā jebkuri aktīvi, 
kas iegūti, izmantojot piesaistītus līdzekļus, 
kopā nepārsniedz EUR 100 miljonu 
robežvērtību vai EUR 1 miljarda 
robežvērtību, ja AIF portfeli veido AIF, 
kam nav piesaistīto līdzekļu un attiecībā uz 
kuriem nevar izmantot izpirkšanas tiesības 
5 gadu laikā pēc katra AIF izveidošanas. 
Lai aprēķinātu šādas robežvērtības: 
i) iekļauj tādu AIF portfeļus, kurus 
pārvalda AIFP vai kuru vadību AIFP 
deleģējis, bet neiekļauj portfeļus, kurus 
AIFP pārvalda saskaņā ar deleģēšanu;
ii) attiecībā uz tādiem AIF, kam nav 
piesaistīto līdzekļu un attiecībā uz kuriem 
nevar izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu 
laikā pēc AIF izveidošanas, robežvērtības 
piemēro kopējām ieguldītāju saistībām 
AIF, nevis pārvaldāmo aktīvu apjomam;

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums paredzēts, lai labāk ņemtu vērā dažādu veidu AIF īpatnības un izvairītos no tā, 
ka maziem un vidējiem uzņēmumiem rodas pārmērīgs administratīvais slogs, taču vienlaikus 
nodrošinātu uzraudzību. 

Grozījums Nr. 349
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar parastas pārvaldības vai 
kontroles starpniecību) vai ar neatkarīgu 
tiešu vai netiešu kapitāldaļu starpniecību
pārvalda tādu AIF portfeļus, kuru 
pārvaldībai pakļautie aktīvi, tai skaitā 
jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, kopā nepārsniedz 
100 miljonu euro robežvērtību vai 
500 miljonu euro robežvērtību, ja AIF 
portfeli veido AIF, kam nav piesaistīto 
līdzekļu un attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc katra AIF izveidošanas;

a) AIFP, kas pārvalda tādu AIF portfeļus, 
kuru pārvaldībai pakļautie aktīvi, tai skaitā 
jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, kopā nepārsniedz 
EUR 100 miljonu robežvērtību vai EUR
1 miljarda robežvērtību, ja AIF portfeli 
veido AIF, kam a) nav piesaistīto līdzekļu 
un b) attiecībā uz kuriem nevar izmantot 
izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā pēc AIF 
izveidošanas.

Lai aprēķinātu šādas robežvērtības:
i) apvieno to AIF portfeļus, kurus 
pārvalda AIFP vai kuru vadību AIFP 
deleģējis kādam uzņēmumam tajā pašā 
grupā, kurā ietilpst AIFP;
ii) attiecībā uz tādiem AIF, kam a) nav 
piesaistīto līdzekļu un b) attiecībā uz 
kuriem nevar izmantot izpirkšanas 
tiesības 5 gadu laikā pēc AIF 
izveidošanas, robežvērtības piemēro 
kopējām ieguldītāju saistībām AIF, nevis 
pārvaldāmo aktīvu apjomam;

Or. en
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Grozījums Nr. 350
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar parastas pārvaldības vai 
kontroles starpniecību) vai ar neatkarīgu 
tiešu vai netiešu kapitāldaļu starpniecību 
pārvalda tādu AIF portfeļus, kuru 
pārvaldībai pakļautie aktīvi, tai skaitā 
jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, kopā nepārsniedz 
100 miljonu euro robežvērtību vai 
500 miljonu euro robežvērtību, ja AIF 
portfeli veido AIF, kam nav piesaistīto 
līdzekļu un attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc katra AIF izveidošanas;

a) AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar kopējas vadības vai kontroles 
starpniecību) vai ar neatkarīgu tiešu vai 
netiešu kapitāldaļu starpniecību pārvalda 
tādu AIF portfeļus, kuru pārvaldībai 
pakļautie aktīvi, tai skaitā jebkuri aktīvi, 
kas iegūti, izmantojot piesaistītus līdzekļus, 
kopā nepārsniedz EUR 500 miljonu
robežvērtību vai EUR 1 miljarda 
robežvērtību, ja AIF portfeli veido AIF, 
kam nav piesaistīto līdzekļu un attiecībā uz 
kuriem nevar izmantot izpirkšanas tiesības 
5 gadu laikā pēc sākotnējiem 
ieguldījumiem katrā AIF, tomēr šādus 
AIFP reģistrē to piederības dalībvalstīs;

Or. en

Pamatojums

Uzskatām, ka pašreizējā direktīvas priekšlikuma nodarītais „netiešais kaitējums” nav 
attaisnojams. Tā kā AIFP direktīvas darbības joma attiecināta uz daudziem produktiem, 
kurus jau regulē atbilstošā valstu līmenī, mūsu regulatoros centienus vajadzētu ierobežot ar 
esošo nepilnību delikātu novēršanu. 

Grozījums Nr. 351
Marta Andreasen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar parastas pārvaldības vai 
kontroles starpniecību) vai ar neatkarīgu 
tiešu vai netiešu kapitāldaļu starpniecību 

a) AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar kopējas vadības vai kontroles 
starpniecību) vai ar neatkarīgu tiešu vai 
netiešu kapitāldaļu starpniecību pārvalda 
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pārvalda tādu AIF portfeļus, kuru 
pārvaldībai pakļautie aktīvi, tai skaitā 
jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, kopā nepārsniedz 
100 miljonu euro robežvērtību vai 
500 miljonu euro robežvērtību, ja AIF 
portfeli veido AIF, kam nav piesaistīto 
līdzekļu un attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc katra AIF izveidošanas;

tādu AIF portfeļus, kuru pārvaldībai 
pakļautie aktīvi, tai skaitā jebkuri aktīvi, 
kas iegūti, izmantojot piesaistītus līdzekļus, 
kopā nepārsniedz EUR 200 miljonu
robežvērtību vai EUR 1 miljarda 
robežvērtību, ja AIF portfeli veido AIF, 
kam nav piesaistīto līdzekļu un attiecībā uz 
kuriem nevar izmantot izpirkšanas tiesības 
5 gadu laikā pēc katra AIF izveidošanas;

Or. en

Pamatojums

Pārvaldāmo fondu zemākajai robežvērtībai būs nenozīmīga ietekme uz sistēmisko risku, kura 
novēršana ir šīs direktīvas uzdevums, toties nelielajiem fondiem tiks radīta administratīvā 
slodze, kuru tie nevar atļauties. 

Grozījums Nr. 352
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pārvaldības sabiedrības, kam piešķirta 
atļauja atbilstoši valstu tiesību aktiem, un 
kuras sniedz pārvaldības pakalpojumus 
valstu līmenī regulētiem kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumiem, kurus pārdod 
tikai to piederības dalībvalstī;

Or. en
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Grozījums Nr. 353
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Kopienā dibināti AIFP, kas nesniedz 
pārvaldības pakalpojumus AIF, kas 
atrodas Kopienā, un nenodarbojas ar AIF 
tirdzniecību Kopienā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Neatbilst 26. grozījumā noteiktajai jaunajai darbības jomas definīcijai.

Grozījums Nr. 354
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Kopienā dibināti AIFP, kas nesniedz 
pārvaldības pakalpojumus AIF, kas 
atrodas Kopienā, un nenodarbojas ar AIF 
tirdzniecību Kopienā;

b) Savienībā dibināti AIFP, kas nepārvalda 
AIF, kas atrodas Savienībā, un 
nenodarbojas ar AIF tirdzniecību 
Savienībā, izņemot privātos ieguldījumus, 
kurus AIF ļauts veikt saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem;

Or. en

Pamatojums

We welcome the fact that both the Gauzès Report and the Swedish Presidency Compromise 
Proposal now seek to define management services more clearly. Member States should 
continue to have the ability to define private placement exemptions for offering AIF to classes 
of investors that do not require the protections of this Directive and AIFM – whether 
incorporated in the EU or not – should not be caught by the Directive if they do not market in 
the EU other than to such investors and do not manage AIF established or incorporated in the 
Community. We believe that this principle has been accepted in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal and the Gauzès Report as a consequence of amendments to Article 4.  
We are of the view that retaining subparagraph (b) above, with the amendments suggested 
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above, further clarifies the position. We welcome the revised definition of "marketing" and 
agree that an AIFM should only be treated as marketing if it initiates the offer.

Grozījums Nr. 355
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Kopienā dibināti AIFP, kas nesniedz 
pārvaldības pakalpojumus AIF, kas 
atrodas Kopienā, un nenodarbojas ar AIF 
tirdzniecību Kopienā;

b) Savienībā dibināti AIFP, kas nepārvalda 
AIF, kas atrodas Savienībā, un 
nenodarbojas ar AIF tirdzniecību 
Savienībā, izņemot privātos ieguldījumus, 
kurus AIF ļauts veikt saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 356
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Kopienā dibināti AIFP, kas nesniedz 
pārvaldības pakalpojumus AIF, kas 
atrodas Kopienā, un nenodarbojas ar AIF 
tirdzniecību Kopienā;

b) Savienībā dibināti AIFP, kas nepārvalda 
AIF, kas atrodas Savienībā, un 
nenodarbojas ar AIF tirdzniecību 
Savienībā;

Or. en

Pamatojums

Tikai vienam pārvaldniekam vajadzētu būt tam AIFP, kurš atbildīgs par šīs direktīvas prasību 
izpildi.
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Grozījums Nr. 357
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Kopienā dibināti AIFP, kas nesniedz 
pārvaldības pakalpojumus AIF, kas
atrodas Kopienā, un nenodarbojas ar AIF 
tirdzniecību Kopienā;

b) AIFP veikta tādu AIF pārvaldība, kas
neatrodas Savienībā, un kurus nepārdod 
Savienībā;

Or. en

Pamatojums

Definīcija nosaka, ka visi trešo valstu fondi ir AIF. Ja ES AIFP pārvalda tādus trešo valstu 
fondus, kurus nepārdod ES, nav nepieciešamības uz šādu darbību attiecināt ES noteikumus, 
jo tas radīs apgrūtinošu pārklāšanos un nekonsekvenci noteikumos attiecībā uz tādu darbību, 
kam nav vienotā tirgus rakstura. Šāds ierobežojums novedīs pie tā, ka ieguldījumu 
pārvaldnieki no ES nevarēs konkurēt ar pārvaldniekiem no ES neietilpstošām valstīm par 
fondu pārvaldīšanu ārpus ES.

Grozījums Nr. 358
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) AIFP, kas sniedz pārvaldības 
pakalpojumus tikai mātesuzņēmumiem, 
meitasuzņēmumiem vai citiem 
mātesuzņēmumu meitasuzņēmumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) AIFP, kas pārvalda vienu vai vairākus 
AIF tikai to mātesuzņēmumiem vai 
meitasuzņēmumiem vai citiem 
mātesuzņēmumu meitasuzņēmumiem;

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu neparedzētu un nesamērīgu ietekmi un mazinātu netiešo kaitējumu, būtu 
jāparedz atsevišķi konkrēti izņēmumi. Rūpniecības kontrolakciju sabiedrības ir šādi 
izņēmumi.

Grozījums Nr. 360
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) AIFP, ja tie pārvalda vienu vai 
vairākus AIF, kuru vienīgie ieguldītāji 
ir paši AIFP vai to mātesuzņēmumi vai 
AIFP meitasuzņēmumi vai citi 
mātesuzņēmumu meitasuzņēmumi, 
turklāt ja neviens no šiem ieguldītājiem 
pats nav AIF;

Or. en
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Grozījums Nr. 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pārvedamu vērtspapīru kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) vai to 
pārvaldības un ieguldījumu sabiedrības, 
kam piešķirta atļauja saskaņā ar 
Direktīvu 2009/…/EK [PVKIU direktīva];

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 362
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pārvedamu vērtspapīru kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) vai to 
pārvaldības un ieguldījumu sabiedrības, 
kam piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 
2009/…/EK [PVKIU direktīva];

c) pārvedamu vērtspapīru kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) vai to 
pārvaldības un ieguldījumu sabiedrības, 
kam piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 
2009/65/EK [PVKIU direktīva], ja šīs 
pārvaldības vai ieguldījumu sabiedrības 
nepārvalda AIF;

Or. en

Pamatojums

Atbalstām Gauzès ziņojumā ierosināto grozījumu.
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Grozījums Nr. 363
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kredītiestādes, uz kurām attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 
gada 14. jūnija Direktīva 2006/48/EK par 
kredītiestāžu darbības sākšanu un 
veikšanu (pārstrādāta versija);

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atbalstām grozījumu, kas ierosināts gan Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikumā, 
gan Gauzès ziņojumā. Nav iemesla šajā direktīvā noteikt īpašu izņēmumu attiecībā uz 
kredītiestādēm — tādējādi vienkārši tiks izjaukta vienlīdzīga konkurence starp dažādām 
regulēto struktūru grupām.

Grozījums Nr. 364
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) institūcijas, uz kurām attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīva 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību;

e) institūcijas, uz kurām attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīva 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību (IORP), 
tai skaitā attiecīgos gadījumos arī 
struktūras, kam piešķirta atļauja un kuras 
ir atbildīgas par IORP pārvaldību un 
rīkojas to vārdā, un kuras minētas šīs 
direktīvas 2. panta 1. punktā, vai arī 
nozīmētie ieguldījumu pārvaldnieki 
saskaņā ar šīs pašas direktīvas 19. panta 
1. punktu, ja tie nepārvalda Savienībā 
dibinātu AIF;

Or. en
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Pamatojums

Pievienojamies Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikumā ierosinātajam 
grozījumam.

Grozījums Nr. 365
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) institūcijas, uz kurām attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīva 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību;

e) ikviena iestāde, uz kuru attiecas
2. panta 1. punkts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 3. jūnija 
Direktīvā 2003/41/EK par papildpensijas 
kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un 
uzraudzību, tai skaitā piemērojot 
Direktīvas 2003/41/EK 3. pantu, taču 
izslēdzot iestādes, kas minētas Direktīvas 
2003/41/EK 2. panta 2. punkta b) 
apakšpunktā. Šīs direktīvas vajadzībām 
nosakot to, vai uz iestādi attiecas 
Direktīvas 2003/41/EK 2. panta 1. punkts, 
ignorē direktīvas nepiemērošanu 
dalībvalstīs atbilstoši Direktīvas 
2003/41/EK 5. pantam;

Or. en

Pamatojums

Direktīvas darbību nevajadzētu attiecināt uz pensiju fondiem. Definīcijas tekstu vajadzētu 
labot, lai nodrošinātu, ka tām nelielajām vietējām iestādēm, uz kurām valstu kompetences dēļ 
IORP direktīva neattiecas, tiktu samazināts administratīvais slogs un tām nevajadzētu lūgt 
atļauju atbilstoši direktīvai par AIFP.

Grozījums Nr. 366
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) institūcijas, uz kurām attiecas Eiropas e) ikviena iestāde, uz kuru attiecas
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Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīva 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību;

2. panta 1. punkts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 3. jūnija 
Direktīvā 2003/41/EK par papildpensijas 
kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un 
uzraudzību, tai skaitā piemērojot 
Direktīvas 2003/41/EK 3. pantu, taču 
izslēdzot iestādes, kas minētas Direktīvas 
2003/41/EK 2. panta 2. punkta b) 
apakšpunktā. Šīs direktīvas vajadzībām 
nosakot to, vai uz iestādi attiecas 
Direktīvas 2003/41/EK 2. panta 1. punkts, 
ignorē direktīvas nepiemērošanu 
dalībvalstīs atbilstoši Direktīvas 
2003/41/EK 5. pantam;

Or. en

Pamatojums

Definīcijas tekstu vajadzētu labot, lai nodrošinātu, ka tām nelielajām vietējām iestādēm, uz 
kurām valstu kompetences dēļ IORP direktīva neattiecas, tiktu samazināts administratīvais 
slogs un tās nevajadzētu lūgt atļauju atbilstoši direktīvai par AIFP.

Grozījums Nr. 367
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) institūcijas, uz kurām attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīva 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību;

e) institūcijas, uz kurām attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīva 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību, ja tās 
nedarbojas kā AIF;

Or. en

Pamatojums

Direktīvu vajadzētu attiecināt uz tiem pensiju fondiem, kuri darbojas kā AIF.
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Grozījums Nr. 368
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) institūcijas, uz kurām attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīva 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību;

e) valstu, reģionālās un vietējās valdības 
un struktūras vai institūcijas, kuras 
pārvalda fondus sociālās drošības un 
pensiju sistēmu veicināšanai;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredzēts, lai nodrošinātu, ka valsts un nevalstiskas iestādes un struktūras, 
kuras atbildīgas par sociālās drošības un vecuma pensiju sistēmu (tai skaitā papildpensijas 
kapitāla uzkrāšanas institūcijas) netiktu iekļautas AIFP direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) valstu, reģionālās un vietējās valdības 
un valdības ieguldījumu instrumenti, kā 
arī struktūras vai institūcijas, kuras 
pārvalda fondus sociālās drošības un 
pensiju sistēmu veicināšanai;

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu noteikt izņēmumu attiecībā uz valdības un sociālās drošības iestādēm, kā arī 
pensiju sistēmām.
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Grozījums Nr. 370
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ikviena persona vai struktūra, ja tā 
iegulda tikai savus līdzekļus;

Or. en

Pamatojums

Var piekrist principam, kas ir Gauzès ziņojumā ierosinātā jaunā fa) apakšpunkta pamatā, 
taču nav skaidrs, kāpēc to vajadzētu ierobežot tikai attiecībā uz noteiktām struktūrām. 
Direktīvai nevajadzētu ietekmēt nevienu personu vai struktūru, kas rīkojas tikai ar saviem 
līdzekļiem.

Grozījums Nr. 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) AIFP, kas pārvalda privātā kapitāla 
ieguldījumu fondus vai slēgtos fondus;

Or. en

Pamatojums

Ir pilnīgi nepieciešams ieviest iegūto tiesību aizsardzības klauzulas, proti, noteikt izņēmumu 
attiecībā uz jau pastāvošajiem privātā kapitāla AIFP un privātā kapitāla AIF, jo noteikumi 
par jau pastāvošajiem privātā kapitāla AIF tika apspriesti, neņemot vērā izmaksas un 
saistības, kādas direktīva uzliks AIF. Tā kā nelielie privātā kapitāla AIF neietekmē iekšējo 
tirgu, ir paredzams, ka tie negūs labumu no pases piešķiršanas tiesībām un sastapsies ar 
atbilstības šķēršļiem un pieaugošām izmaksām, direktīva nebūtu piemērojama attiecībā uz 
šādiem AIF.
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Grozījums Nr. 372
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) pārvaldības sabiedrības, kam piešķirta 
atļauja atbilstoši valstu tiesību aktiem, un 
kuras sniedz pārvaldības pakalpojumus 
valstu līmenī regulētiem kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumiem, kurus pārdod 
tikai to piederības dalībvalstī;

Or. en

Pamatojums

Tikai valstu robežās strādājoši AIF nerada sistēmisku risku, jo parasti tie ir stingri regulēti 
privātie fondi, no kuriem daudzus pārvalda līdzīgi kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumus.

Grozījums Nr. 373
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gc) valstu līmenī regulēti kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumi, kurus pārdod 
tikai to piederības dalībvalstī;

Or. en

Pamatojums

Tikai valstu robežās strādājoši AIF nerada sistēmisku risku, jo parasti tie ir stingri regulēti 
privātie fondi, no kuriem daudzus pārvalda līdzīgi kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumus.
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Grozījums Nr. 374
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gd) AIFP, kas sniedz pārvaldības 
pakalpojumus tikai mātesuzņēmumiem, 
meitasuzņēmumiem vai citiem 
mātesuzņēmumu meitasuzņēmumiem;

Or. en

Pamatojums

Direktīvas darbību neattiecina uz aktīvu pārvaldniekiem, kuri nesniedz pakalpojumus trešai 
pusei.

Grozījums Nr. 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1. daļa – ge apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ge) iekšēji pārvaldīti uzņēmumi, kuri 
nepiešķir akcionāriem atpirkšanas vai 
izpirkšanas tiesības, ilgtermiņa 
ieguldījumus galvenokārt veic 
pārvedamos vērtspapīros, neizmanto 
piesaistītus līdzekļus vai izmanto tos tikai 
ierobežotā apjomā, un kuru daļas pārdod 
regulētā ES tirgū;

Or. en

Pamatojums

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
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way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Grozījums Nr. 376
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gf) darbinieku līdzdalības sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas darbību nevajadzētu attiecināt uz darbinieku līdzdalības sistēmām.

Grozījums Nr. 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gf) darbinieku līdzdalības sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu noteikt izņēmumu attiecībā uz darbinieku līdzdalības sistēmām.
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Grozījums Nr. 378
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gf) darbinieku līdzdalības sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gf) darbinieku līdzdalības sistēmas;

Or. en

Pamatojums

Pievienojamies Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikumā un Gauzès ziņojumā 
ierosinātajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 380
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gg) AIFP, kuri pārvalda tādus AIF, kuru 
visi ieguldītāji ir AIFP vai jebkura cita tā 
grupā ietilpstoša uzņēmuma agrākie vai 
tagadējie biedri, akcionāri, direktori, 
vadītāji, amatpersonas vai darbinieki 
un/vai kuri sniedz padomus vai 
pakalpojumus AIF vai AIFP un/vai AIFP 
un tā grupas uzņēmumiem un/vai citiem 
labuma guvējiem saskaņā ar 
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nodarbinātības sistēmām;

Or. en

Pamatojums

Jānosaka izņēmumi attiecībā uz darbinieku daļu sistēmām. Ir ierasts (un ieguldītāji to nereti 
pieprasa), lai AIFP, to grupas dalībnieki un attiecīgie darbinieki arī ieguldītu to pārvaldītajos 
fondos, jo īpaši privātā kapitāla ieguldījumu fondos. Attiecībā uz to nav nepieciešams tāds pat 
regulējums un ieguldītāju aizsardzība kā trešās puses ieguldītāju gadījumā. Tāpat kā citu 
darbinieku daļu sistēmu (kuras arī labvēlīgi ietekmēs šis izņēmums) gadījumā, šādu kārtību 
vajadzētu atbalstīt, jo tā saskaņos personāla un ieguldītāju intereses un sekmēs darbinieku 
ieinteresētību, nepakļaujot viņus papildu regulējumam.

Grozījums Nr. 381
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gh apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gh) iestādes vai organizācijas, kuras 
kontrolē valstu, reģionālās un vietējās 
valdības, un iestādes, kuras pārvalda 
fondus sociālās drošības un pensiju 
sistēmu veicināšanai, ja šādas iestādes vai 
organizācijas pārvalda vienu vai vairākus 
AIF.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas darbību neattiecina uz valsts riska kapitālu.

Grozījums Nr. 382
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gi apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gi) kolektīvi uzņēmumi, kurus pietiekami 
regulē tās dalībvalsts attiecīgie tiesību 
akti, kurā tie atrodas, un kurus pārdod 
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tikai šajā dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 383
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gj apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gj) īpašiem nolūkiem paredzēti 
instrumenti, kuru mērķis ir pārvērst 
vērtspapīros noteiktus aktīvus.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gj apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gj) īpašiem nolūkiem paredzēti 
instrumenti, lai veiktu pārvēršanu 
vērtspapīros.

Or. en

Pamatojums

Pievienojamies Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikumā un Gauzès ziņojumā 
ierosinātajiem grozījumiem.
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Grozījums Nr. 385
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gk apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gk) rūpniecības kontrolakciju sabiedrības, 
kuru daļas pārdod ES regulētā tirgū, ja 
tām pieder daļas tādos meitasuzņēmumos 
vai saistītos uzņēmumos, pār kuriem tām 
ir kontrolējoša ietekme rūpnieciskas 
uzņēmējdarbības stratēģijas īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Direktīva ir jāattiecina tikai uz AIFP, kas rada sistēmisku risku. Pretējā gadījumā būs grūti 
pienācīgā veidā nodrošināt paredzēto uzraudzību. Rūpniecības kontrolakciju sabiedrības ir 
ilgtermiņa īpašnieki, kuri neplāno noteiktā laikā izbeigt savu darbību un kuru uzņēmumiem ir 
rūpnieciski mērķi. Šādas sabiedrības nerada sistēmisku risku un, ja tās ir iekļautas biržas 
sarakstos, uz tām attiecas spēkā esošās ES uzņēmējdarbības tiesības, dalībvalstu regulējums 
un noteikumi par iekļaušanu biržas sarakstos, šādi nodrošinot ieguldītāju efektīvu 
aizsardzību. Uz šādām sabiedrībām direktīvu attiecināt nevajadzētu.

Grozījums Nr. 386
Marta Andreasen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gl apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gl) biržas sarakstos iekļauti slēgti 
ieguldījumu pārvaldījuma fondi.

Or. en

Pamatojums

Biržas sarakstos iekļautiem slēgtiem ieguldījumu pārvaldījuma fondiem nav AIFP un šos 
fondus pārvalda darbinieki. Par riska un ieguldījumu stratēģiju atbild valde, kas atskaitās 
daļu īpašniekiem.



AM\806449LV.doc 47/116 PE438.497v02-00

LV

Grozījums Nr. 387
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gm apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gm) AIFP, ja tie pārvalda vienu vai 
vairākus AIF, kuru vienīgie ieguldītāji ir 
AIFP mātesuzņēmumi vai 
meitasuzņēmumi vai šo mātesuzņēmumu 
citi meitasuzņēmumi, turklāt ja neviens no 
šiem ieguldītājiem pats nav AIF.

Or. en

Pamatojums

Pamatoti ir noteikt izņēmumu attiecībā uz pārvaldniekiem, kuri pārvalda ieguldījumus no tās 
pašas uzņēmumu grupas. Finanšu tirgiem tas nerada nekādu papildu risku. Tā kā šos fondus 
galvenokārt izmanto banku vai apdrošināšanas uzņēmumu grupās, šīs finanšu iestādes 
saskaņā ar uzraudzības tiesību aktiem jau ir veikušas piemērotus pasākumus risku 
novēršanai. Turklāt, ja ieguldījumi notiek tās pašas grupas ietvaros, ieguldītāju aizsardzība 
nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 388
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gm apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gm) AIFP, ja tie pārvalda vienu vai 
vairākus AIF, kuru vienīgie ieguldītāji ir 
AIFP mātesuzņēmumi vai 
meitasuzņēmumi vai šo mātesuzņēmumu 
citi meitasuzņēmumi, turklāt ja neviens 
no šiem ieguldītājiem pats nav AIF.

Or. en

Pamatojums

Pamatoti ir noteikt izņēmumu attiecībā uz pārvaldniekiem, kuri pārvalda ieguldījumus no tās 
pašas uzņēmumu grupas. Finanšu tirgiem tas nerada nekādu papildu risku. Tā kā šos fondus 
galvenokārt izmanto banku vai apdrošināšanas uzņēmumu grupās, šīs finanšu iestādes 
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saskaņā ar uzraudzības tiesību aktiem jau ir veikušas piemērotus pasākumus risku 
novēršanai. Turklāt, ja ieguldījumi notiek tās pašas grupas ietvaros, ieguldītāju aizsardzība 
nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 389
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gm apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gm) AIFP, ja tie pārvalda vienu vai 
vairākus AIF, kuru vienīgie ieguldītāji ir 
paši AIFP vai AIFP tieši vai netieši 
mātesuzņēmumi vai meitasuzņēmumi vai 
šo tiešo vai netiešo mātesuzņēmumu citi 
meitasuzņēmumi;

Or. en

Pamatojums

We broadly agree with the new subparagraph (ba) proposed in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal (which we set out as a new subparagraph above) with the final caveat 
"provided that none of those investors itself is an AIF" removed. AIFM that operate AIF for 
their own account or for investment solely by other group companies should not be subject to 
the requirements of the Directive. However, we do not see the need for an exclusion for 
investors that are themselves AIF – where appropriate, those AIF would themselves be caught 
by the Directive and we do not see the need for both levels to be regulated.

Grozījums Nr. 390
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gn apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gn) AIFP, kuriem saskaņā ar valstu 
tiesību aktiem ir tiesības sniegt pārvaldības 
pakalpojumus tādiem AIF, kurus pārdod 
tikai piederības dalībvalstī;

Or. en
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Grozījums Nr. 391
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – go apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

go) AIFP, kas pārvalda vienīgi kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumus, kuri iegulda 
tikai akcijās vai citos vērtspapīros, kas 
nodrošina līdzdalību biržas sarakstos 
neiekļautas sabiedrības pašu kapitālā, vai 
līdzīgos biržas sarakstos iekļautos 
vērtspapīros, ja tas ir uzņēmies saistības 
paturēt savā īpašumā šādus biržas 
sarakstos iekļautus vērtspapīrus uz 
minimālo laika posmu [viens gads].

Or. en

Grozījums Nr. 392
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gp apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gp) pārvaldības sabiedrības, kam piešķirta 
atļauja atbilstoši valstu tiesību aktiem, un 
kuras sniedz pārvaldības pakalpojumus 
valsts līmenī regulētiem kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumiem, kurus pārdod 
tikai piederības dalībvalstī;

Or. en
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Grozījums Nr. 393
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gp apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gp) pārvaldības sabiedrības, kam piešķirta 
atļauja atbilstoši valstu tiesību aktiem, un 
kuras sniedz pārvaldības pakalpojumus 
valsts līmenī regulētiem kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumiem, kurus pārdod 
tikai piederības dalībvalstī;

Or. en

Pamatojums

Tā kā nav pierādāmas nepieciešamības ES līmenī regulēt tikai valsts iekšienē notiekošu tādu 
regulētu ieguldījumu fondu pārvaldību, kuriem nav sistēmiskas ietekmes, un šādu fondu 
pārdošanu pašmāju tirgū, Direktīvas priekšlikums rada bažas par Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma (EK līguma) 5. panta 2. punktā noteiktā subsidiaritātes principa 
ievērošanu.

Grozījums Nr. 394
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gp apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gp) pārvaldības sabiedrības, kam piešķirta 
atļauja atbilstoši valstu tiesību aktiem, un 
kuras sniedz pārvaldības pakalpojumus 
valsts līmenī regulētiem kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumiem, kurus pārdod 
tikai piederības dalībvalstī;

Or. en

Pamatojums

Subsidiaritātes principa piemērošana (Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 2. punkts). 
Darbības joma netiek attiecināta uz tikai valstu iekšienē strādājošiem AIF, kuriem nav 
pārrobežu izplatības, un šādu fondu pārvaldniekiem. 
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Grozījums Nr. 395
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gp apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gp) pārvaldības sabiedrības, kam piešķirta
atļauja atbilstoši valstu tiesību aktiem, un 
kuras sniedz pārvaldības pakalpojumus 
valsts līmenī regulētiem kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumiem ar vismaz 
pieciem ieguldītājiem, un kurus pārdod 
tikai piederības dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gq apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gq) valstu centrālās bankas;

Or. en
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Grozījums Nr. 397
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gq apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gq) valstu centrālās bankas;

Or. en

Grozījums Nr. 398
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gq apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gq) valstu centrālās bankas;

Or. en

Pamatojums

Pievienojamies Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikumā un Gauzès ziņojumā 
ierosinātajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 399
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gr apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gr) valstu, reģionālās un vietējās valdības 
un valdības ieguldījumu instrumenti un 
struktūras vai iestādes, kas pārvalda 
fondus sociālās drošības un pensiju 
sistēmu veicināšanai, ja šādas iestādes vai 
organizācijas pārvalda vienu vai vairākus 
AIF;
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Or. en

Grozījums Nr. 400
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gs apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gs) valstu, reģionālās un vietējās valdības 
un struktūras vai iestādes, kas pārvalda 
fondus sociālās drošības un pensiju 
sistēmu veicināšanai;

Or. en

Pamatojums

Pievienojamies Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikumā un Gauzès ziņojumā 
ierosinātajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gt apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gt) AIFP, kas pārvalda tikai ieguldījumu 
produktus, kam piešķirta atļauja atbilstoši 
valstu tiesību aktiem, un kurus pārdot 
tikai valsts līmenī attiecīgas dalībvalsts 
teritorijā;

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu neparedzētu un nesamērīgu ietekmi un mazinātu netiešo kaitējumu, būtu 
jāparedz atsevišķi konkrēti izņēmumi. Direktīva nebūtu jāattiecina uz svarīgākajiem 
dalībvalstu produktiem, jo tos reglamentē un pārdod tikai valstu līmenī, tie nerada sistēmisku 
risku un tiek nodrošināta pienācīga patērētāju aizsardzība.
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Grozījums Nr. 402
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gu apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gu) rūpniecības kontrolakciju sabiedrības, 
kuru daļas pārdod ES regulētā tirgū, ja 
tām pieder daļas meitasuzņēmumos vai 
saistītos uzņēmumos rūpnieciskas 
uzņēmējdarbības stratēģijas īstenošanai;

Or. en

Pamatojums

Rūpniecības kontrolakciju sabiedrības ir ilgtermiņa īpašnieki, kuri neplāno noteiktā laikā 
izbeigt savu darbību un kuru uzņēmumiem ir rūpnieciski mērķi — neraugoties uz to, vai tās ir 
rūpniecisku konglomerātu kontrolakciju sabiedrības vai rūpnieciskas ieguldījumu 
sabiedrības. Šādas sabiedrības nerada sistēmisku risku un, ja tās ir iekļautas biržas 
sarakstos, uz tām attiecas spēkā esošās ES uzņēmējdarbības tiesības, dalībvalstu regulējums 
un noteikumi par iekļaušanu biržas sarakstos, šādi nodrošinot ieguldītāju efektīvu 
aizsardzību. Tāpēc direktīvas darbības jomā nebūtu jāiekļauj rūpniecības kontrolakciju 
sabiedrības, kuru ieguldījumi ir vairāk orientēti uz ražošanu, nevis tirdzniecību.

Grozījums Nr. 403
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gv apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gv) AIFM, ja tie ir uzņēmumi, kuru 
uzņēmējdarbības stratēģija paredz 
pārņemt kontroli vai iegūt nozīmīgu daļu 
vienā vai vairākos meitasuzņēmumos vai 
saistītos uzņēmumos, un kuru 
dibināšanas galvenais mērķis nav 
nodrošināt peļņu ieguldītājiem, noteiktā 
laika posmā atgūstot ieguldījumus no 
meitasuzņēmumiem vai saistītiem 
uzņēmumiem;

Or. en
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir panākt, lai direktīva vairāk atbilstu proporcionalitātes principam un 
neradītu kaitējumu nelieliem tirgus dalībniekiem, kam nav sistēmiskas ietekmes.

Grozījums Nr. 404
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gw apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gw) iekšēji pārvaldīti AIF, kas ir 
juridiskas personas, kas nepiešķir 
akcionāriem atpirkšanas vai izpirkšanas 
tiesības, iegulda galvenokārt pārvedamos 
vērtspapīros, neizmanto piesaistītus 
līdzekļus vai izmanto tos tikai ierobežotā 
apjomā, un kuru daļas pārdod regulētā 
Eiropas Savienības tirgū;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā direktīva ļoti nelielā apjomā piemērojama vairākiem tradicionālu ieguldījumu vai 
portfeļuzņēmumu veidiem, kuri gan nav reģistrēti kā PVKIU, taču tiek pārdoti regulētos 
tirgos, nepiešķir akcionāriem atpirkšanas vai izpirkšanas tiesības un neizmanto piesaistītus 
līdzekļus vai izmanto tos tikai ļoti ierobežotā apjomā. Turklāt riski un uzdevumi, kas jārisina 
ar šo direktīvu, gan ir pamatoti attiecībā uz patiesiem AIF, taču uz ieguldījumu un 
portfeļuzņēmumiem tie vai nu neattiecas (piemēram, likviditātes risks) vai arī jau tiek risināti 
ar citiem reglamentējošiem noteikumiem (piemēram, pārskatāmība).

Grozījums Nr. 405
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gw apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gw) iekšēji pārvaldīti AIF, kas ir 
juridiskas personas, kas nepiešķir 
akcionāriem atpirkšanas vai izpirkšanas 
tiesības, iegulda galvenokārt pārvedamos 
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vērtspapīros, neizmanto piesaistītus 
līdzekļus vai izmanto tos tikai ierobežotā 
apjomā, un kuru daļas pārdod regulētā 
Eiropas Savienības tirgū;

Or. en

Pamatojums

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.

Grozījums Nr. 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gx apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gx) iekšēji pārvaldīti uzņēmumi, kuri 
nepiešķir akcionāriem atpirkšanas vai 
izpirkšanas tiesības, ilgtermiņa 
ieguldījumus galvenokārt veic 
pārvedamos vērtspapīros, neizmanto 
piesaistītus līdzekļus vai izmanto tos tikai 
ierobežotā apjomā, un kuru daļas pārdod 
regulētā ES tirgū;

Or. en

Pamatojums

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
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businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation

Grozījums Nr. 407
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gx apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gx) AIFP, ja tie pārvalda iekšēji 
pārvaldītus AIF, kuri nepiešķir 
akcionāriem atpirkšanas vai izpirkšanas 
tiesības, galvenokārt iegulda pārvedamos 
vērtspapīros, neizmanto piesaistītus 
līdzekļus vai izmanto tos tikai ierobežotā 
apjomā, un kuru daļas pārdod regulētā 
ES tirgū;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tieši tiek piemērots „Protokols par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu”, kura 5. pantā prasīts nodrošināt, lai Eiropas 
tiesību aktu projektu radītie apgrūtinājumi uzņēmējdarbības subjektiem būtu „cik iespējams 
mazi un atbilstīgi noteiktajam mērķim”. Jaunās AIFP direktīvas piemērošana pastāvošajiem 
Apvienotās Karalistes ieguldījumu pārvaldījuma fondiem ir neveiksmīgs un negribēts blakus 
efekts, kas izriet no Komisijas izmantotās „visaptverošās” pieejas direktīvas sagatavošanā, 
un neatbilst šīs direktīvas mērķiem.

Grozījums Nr. 408
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gy apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gy) AIFP, kas pārvalda vienu vai vairākus 
AIF tikai to mātesuzņēmumiem vai 
meitasuzņēmumiem vai citiem 
mātesuzņēmumu meitasuzņēmumiem un 
slēgtiem kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem, kuri reģistrēti regulētā 
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tirgū un uz kuriem attiecas Direktīva 
2001/34/EK, Direktīva 2004/109/EK un 
Direktīva 2003/71/EK.

Or. en

Pamatojums

Tādi AIFP, kas pārvalda AIF tikai to mātesuzņēmumiem vai meitasuzņēmumiem, nav 
uzskatāmi par kolektīviem ieguldījumiem un tos nevajadzētu regulēt ar šo direktīvu. Slēgtus 
kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus jau regulē Prospektu direktīva un Atklātības prasību 
direktīva, tāpēc arī attiecībā uz tiem jāparedz izņēmums. Komisijai šīs direktīvas vajadzētu 
pārskatīt, lai nodrošinātu horizontālu pieeju un izvairītos no regulējuma arbitrāžas.

Grozījums Nr. 409
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a No šīs direktīvas tikai V nodaļas 2.a 
iedaļa attiecas uz AIFP, kuri pārvalda 
tādu AIF portfeļus, kuru pārvaldībā 
esošie aktīvi nepārsniedz EUR 1 miljarda 
robežvērtību, ja AIF portfeli veido AIF, 
kam nav piesaistīto līdzekļu un attiecībā 
uz kuriem nevar izmantot izpirkšanas 
tiesības 5 gadu laikā pēc katra AIF 
izveidošanas. Lai aprēķinātu šādas 
robežvērtības:
i) apkopo tādu AIF portfeļus, kurus 
pārvalda AIFP vai kuru pārvaldību AIFP 
deleģējis, bet neiekļauj portfeļus, kurus 
AIFP pārvalda saskaņā ar deleģēšanu;
ii) robežvērtības piemēro attiecībā uz 
visām ieguldītāju saistībām pret AIF, 
nevis tikai attiecībā uz pārvaldībā esošo 
aktīvu apjomu.
AIFP, kam saskaņā ar šo direktīvu 
piešķirta atļauja sniegt pārvaldības 
pakalpojumus vienam vai vairākiem AIF, 
ir tiesīgs arī pārdot šo AIF daļas vai 
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ieguldījumu apliecības profesionāliem 
ieguldītājiem Savienībā atbilstīgi 
nosacījumiem, kas izklāstīti VI nodaļā un, 
attiecīgā gadījumā, 35. pantā.

Or. en

Pamatojums

Visas šīs direktīvas prasības nevajadzētu attiecināt uz AIFP, kas pārvalda tādu AIF portfeļus, 
kuri neizmanto piesaistītus līdzekļus, un kuru pārvaldībā esošie aktīvi nepārsniedz EUR 
1 miljardu. Ikvieni noteikumi attiecībā uz šādiem AIFP pielāgojami ļoti rūpīgi, lai 
nodrošinātu samērību ar to radīto nelielo risku.

Grozījums Nr. 410
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b šī direktīva neattiecas uz AIFP, ja tie 
pārvalda vienu vai vairākus AIF, kuru 
vienīgie ieguldītāji ir i) paši AIFP, ii) 
AIFP mātesuzņēmumi vai 
meitasuzņēmumi, iii) šo mātesuzņēmumu 
citi meitasuzņēmumi vai iv) pensiju fondi, 
kas saistīti ar i), ii) un iii) punktā 
minētajām iestādēm un kuros šīs iestādes 
veic pensiju prēmiju iemaksas, turklāt ja 
neviens no šiem ieguldītājiem pats nav 
AIF.

Or. en

Pamatojums

Eiropas mēroga finanšu tiesību akti līdz šim nekad nav attiekušies uz finanšu pakalpojumu 
sniegšanu uzņēmumu grupas iekšienē. Šāda izņēmuma noteikšana būs lietderīga daudziem 
starptautiskiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā, ja tiks skaidri noteikts, ka tas attiecas uz šo 
uzņēmumu pensiju fondiem.
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Grozījums Nr. 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Uz sistēmiski nenozīmīgiem AIFP 
attiecas tikai šīs direktīvas 6.a, 19. līdz 
21 un 40. līdz 44. pants. 

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas svarīgākais uzdevums ir novērst sistēmisku risku. Lai mazinātu netiešo 
kaitējumu, ko rada „vienāda pieeja visiem”, mazākiem AIFP būtu tikai jāreģistrējas un 
jāpilda 19. līdz 21. pantā noteiktās pārskatāmības prasības.

Grozījums Nr. 412
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Uz sistēmiski nenozīmīgiem AIFP 
attiecas tikai šīs direktīvas 6.a, 19. līdz 
21 un 40. līdz 44. pants. 

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas svarīgākais uzdevums ir novērst sistēmisku risku. Lai mazinātu netiešo 
kaitējumu, ko rada „vienāda pieeja visiem”, mazākiem AIFP būtu tikai jāreģistrējas un 
jāpilda 19. līdz 21. pantā noteiktās pārskatāmības prasības.
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Grozījums Nr. 413
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Īpaši noteikumi pašpārvaldītiem AIF, 

kurus pārdod regulētos tirgos
Attiecībā uz pašpārvaldītiem AIF, kuru 
daļas pārdod ES regulētā tirgū, kuri 
nepiešķir akcionāriem atpirkšanas vai 
izpirkšanas tiesības, iegulda galvenokārt 
pārvedamos vērtspapīros un neizmanto 
piesaistītus līdzekļus vai izmanto tos tikai 
ierobežotā apjomā, attiecina šādus 
konkrētus noteikumus:
1. Direktīvas 6. panta 1. punkta c) 
apakšpunktu attiecina tikai uz tiem daļu 
īpašniekiem ar kvalifikācijas kapitāldaļu, 
kuri ir pārstāvēti AIF valdē vai kā citādi 
var īstenot vai mēģināt īstenot ietekmi uz 
AIF valdi vai vadību.
2. Direktīvas 12. pantu nepiemēro.
3. Uz tiem attiecina nevis 16. pantu [AIFP 
vērtēšana], bet gan tādus grāmatvedības 
standartus un novērtēšanas noteikumus, 
kādus piemēro regulētos tirgos 
pārdodamiem uzņēmumiem. 
4. Direktīvas 17. pantu attiecina tikai uz 
akcijām un citiem vērtspapīriem, kurus 
pārdod organizētos vai regulētos tirgos. 
Pašpārvaldītiem AIF atļaus izmantot 
vairāk nekā vienu depozitāriju vai 
pārvaldītāju. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo noteikumu tiks aizsargāti pašpārvaldītie AIF un nodrošināta labāka direktīvas 
piemērošana.
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Grozījums Nr. 414
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
nesasniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību, ir tiesības tikt 
uzskatītam par AIFP, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulējumam attiecībā uz riska ieguldījumu un privātā kapitāla ieguldījumu fondiem 
jāattiecas uz visiem fondiem un to pārvaldniekiem, un nedrīkst palikt nekādas nepilnības. 
Patiesībai neatbilst pieņēmums, ka privātā kapitāla fondi neizmanto piesaistītus līdzekļus, un 
tāpēc būtu attaisnojama lielāku robežlielumu noteikšana. Robežlielumu un „de minimis” 
izņēmumu noteikšana rada priekšnoteikumus veikt AIFP grāmatvedības darbības, ar kurām 
izvairīties no noteikumu ievērošanas. 

Grozījums Nr. 415
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
nesasniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību, ir tiesības tikt 
uzskatītam par AIFP, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulējumam attiecībā uz riska ieguldījumu un privātā kapitāla ieguldījumu fondiem 
jāattiecas uz visiem fondiem un to pārvaldniekiem, un nedrīkst palikt nekādas nepilnības. 
Patiesībai neatbilst pieņēmums, ka privātā kapitāla fondi neizmanto piesaistītus līdzekļus, un 
tāpēc būtu attaisnojama lielāku robežlielumu noteikšana. Robežlielumu un „de minimis”
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izņēmumu noteikšana rada priekšnoteikumus veikt AIFP grāmatvedības darbības, ar kurām 
izvairīties no noteikumu ievērošanas.

Grozījums Nr. 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
nesasniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību, ir tiesības tikt 
uzskatītam par AIFP, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Robežvērtību noteikšana netiek paredzēta, skatīt 2. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 417
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
nesasniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību, ir tiesības tikt 
uzskatītam par AIFP, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Robežvērtību noteikšanu atceļ ar 27. grozījumu.
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Grozījums Nr. 418
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
nesasniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību, ir tiesības tikt 
uzskatītam par AIFP, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
nesasniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību, ir tiesības tikt 
uzskatītam par AIFP, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
netiek iekļauti saskaņā ar 2. punkta ba) 
apakšpunktu vai uz kuriem attiecas 
2. punkta a) apakšpunktā noteiktās 
atvieglotās prasības, ir tiesības tikt 
brīvprātīgi uzskatītam par AIFP, kas 
ietilpst šīs direktīvas darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu paredzēt brīvprātīgas pievienošanās iespēju.
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Grozījums Nr. 420
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
nesasniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību, ir tiesības tikt 
uzskatītam par AIFP, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
nesasniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību, ir tiesības pārdot AIF 
ieguldījumu apliecības vai daļas 
profesionāliem ieguldītājiem Savienībā 
saskaņā ar šo direktīvu, ja tiem ir 
piešķirta atļauja atbilstoši piederības 
dalībvalsts tiesību aktiem un ja tie sniedz 
šīs dalībvalsts kompetentām iestādēm 
31. un 33. pantā prasīto informāciju, bet 
ieguldītājiem — 20. pantā prasīto 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 421
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
nesasniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību, ir tiesības tikt 
uzskatītam par AIFP, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
nesasniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību vai kas netiek iekļauti 
saskaņā ar 2. punkta j) apakšpunktu, ir 
tiesības tikt uzskatītam par AIFP, kas 
ietilpst šīs direktīvas darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

AIFP direktīvas darbību nevajadzētu attiecināt uz pārvaldniekiem un fondiem, kas pakļauti 
valsts tiesību aktiem, un kuru ieguldījumu apliecības/daļas pārdot tikai valsts līmenī, taču 
vajadzētu paredzēt brīvprātīgas pievienošanās iespēju.
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Grozījums Nr. 422
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
nesasniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību, ir tiesības tikt 
uzskatītam par AIFP, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
nesasniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību vai kas netiek iekļauti 
saskaņā ar 2. punkta aa) apakšpunktu, ir 
tiesības tikt uzskatītam par AIFP, kas 
ietilpst šīs direktīvas darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

Ja AIFP direktīvas darbības jomā neiekļauj tādus AIFP, kas pārvalda valsts līmenī regulētus 
fondus un pārdod tos tikai piederības dalībvalstī, tad vajadzētu paredzēt arī brīvprātīgas 
pievienošanās iespēju.

Grozījums Nr. 423
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
nesasniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību, ir tiesības tikt 
uzskatītam par AIFP, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
nesasniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību, ir tiesības tikt 
uzskatītam par AIFP, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā un pārdot AIF 
ieguldījumu apliecības vai daļas 
profesionāliem ieguldītājiem Savienībā 
saskaņā ar šo direktīvu, ja tie ir saņēmuši 
atļauju atbilstoši piederības dalībvalsts 
tiesību aktiem, un sniedz šīs dalībvalsts 
kompetentām iestādēm 31. un 33. pantā 
prasīto informāciju, bet ieguldītājiem —
20. pantā prasīto informāciju.
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Or. en

Grozījums Nr. 424
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a uz tādu AIF, kam a) nav piesaistīto 
līdzekļu un b) attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc AIF izveidošanas, tādiem AIFP, kas 
sasniedz 2. punkta a) apakšpunktā minēto 
robežvērtību, attiecina tikai 1. līdz 
10. panta, 15., 19. un 20. panta, 21. panta 
3. punkta un 31. līdz 34. panta, kā arī 
VIII un IX nodaļas noteikumus, taču 
nevienu citu šīs direktīvas noteikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 425
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a uz tādu AIF, kam a) nav piesaistīto 
līdzekļu un b) attiecībā uz kuriem nevar 
izmantot izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā 
pēc AIF izveidošanas, tādiem AIFP, kas 
sasniedz 2. punkta a) apakšpunktā minēto 
robežvērtību, attiecina tikai 1. līdz 
3. panta, 4. līdz 8. panta, 
9., 10., 15., 19. un 20. panta, 21. panta 
3. punkta, 31., 32., 33. un 34. panta, kā 
arī VIII un IX nodaļas noteikumus, taču 
nevienu citu šīs direktīvas noteikumu.
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Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā pareizi norādīts, ka privātā kapitāla ieguldījumu fondi „neveicināja 
makrorisku palielināšanos”. Tāpēc pantus, kuru mērķis ir kontrolēt sistēmiskos riskus vai 
kuri kādā citādā veidā nav piemērojami šiem fondiem, uz privātā kapitāla ieguldījumu 
fondiem un uz privātā kapitāla AIF attiecināt nevajadzētu.

Grozījums Nr. 426
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus ar mērķi noteikt procedūras, 
saskaņā ar kurām AIFP, kas pārvalda 
tādu AIF portfeļus, kuru pārvaldībai 
pakļautie aktīvi nepārsniedz 2. punkta a) 
apakšpunktā minēto robežvērtību, var 
izmantot savas tiesības saskaņā ar 3. 
punktu.

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Regulējumam attiecībā uz riska ieguldījumu un privātā kapitāla ieguldījumu fondiem 
jāattiecas uz visiem fondiem un to pārvaldniekiem, un nedrīkst palikt nekādas nepilnības. 
Patiesībai neatbilst pieņēmums, ka privātā kapitāla fondi neizmanto piesaistītus līdzekļus, un 
tāpēc būtu attaisnojama lielāku robežlielumu noteikšana. Robežlielumu un „de minimis” 
izņēmumu noteikšana rada priekšnoteikumus veikt tādas AIFP grāmatvedības darbības, ar 
kurām izvairīties no noteikumu ievērošanas. 
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Grozījums Nr. 427
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus ar mērķi noteikt procedūras, 
saskaņā ar kurām AIFP, kas pārvalda 
tādu AIF portfeļus, kuru pārvaldībai 
pakļautie aktīvi nepārsniedz 2. punkta a) 
apakšpunktā minēto robežvērtību, var 
izmantot savas tiesības saskaņā ar 3. 
punktu.

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Regulējumam attiecībā uz riska ieguldījumu un privātā kapitāla ieguldījumu fondiem 
jāattiecas uz visiem fondiem un to pārvaldniekiem, un nedrīkst palikt nekādas nepilnības. 
Patiesībai neatbilst pieņēmums, ka privātā kapitāla fondi neizmanto piesaistītus līdzekļus, un 
tāpēc būtu attaisnojama lielāku robežlielumu noteikšana. Robežlielumu un „de minimis”
izņēmumu noteikšana rada priekšnoteikumus veikt AIFP grāmatvedības darbības, ar kurām 
izvairīties no noteikumu ievērošanas. 

Grozījums Nr. 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus ar mērķi noteikt procedūras, 
saskaņā ar kurām AIFP, kas pārvalda 
tādu AIF portfeļus, kuru pārvaldībai 
pakļautie aktīvi nepārsniedz 2. punkta a) 

svītrots
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apakšpunktā minēto robežvērtību, var 
izmantot savas tiesības saskaņā ar 3. 
punktu.
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

Robežvērtību noteikšana netiek paredzēta; skatīt 2. panta 2. punkta grozījumu. 

Grozījums Nr. 429
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus ar mērķi noteikt procedūras, 
saskaņā ar kurām AIFP, kas pārvalda 
tādu AIF portfeļus, kuru pārvaldībai 
pakļautie aktīvi nepārsniedz 2. punkta a) 
apakšpunktā minēto robežvērtību, var 
izmantot savas tiesības saskaņā ar 3. 
punktu.

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Šie īstenošanas pasākumi nav vajadzīgi. 
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Grozījums Nr. 430
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus ar mērķi noteikt procedūras, 
saskaņā ar kurām AIFP, kas pārvalda 
tādu AIF portfeļus, kuru pārvaldībai 
pakļautie aktīvi nepārsniedz 2. punkta a) 
apakšpunktā minēto robežvērtību, var 
izmantot savas tiesības saskaņā ar 3. 
punktu.

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Robežvērtību noteikšanu atceļ ar 27. grozījumu. 

Grozījums Nr. 431
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus ar mērķi noteikt procedūras, 
saskaņā ar kurām AIFP, kas pārvalda 
tādu AIF portfeļus, kuru pārvaldībai 
pakļautie aktīvi nepārsniedz 2. punkta a) 
apakšpunktā minēto robežvērtību, var 
izmantot savas tiesības saskaņā ar 3. 
punktu.

svītrots

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

Or. de

Grozījums Nr. 432
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas
pasākumus ar mērķi noteikt procedūras, 
saskaņā ar kurām AIFP, kas pārvalda tādu 
AIF portfeļus, kuru pārvaldībai pakļautie 
aktīvi nepārsniedz 2. punkta a) 
apakšpunktā minēto robežvērtību, var 
izmantot savas tiesības saskaņā ar 
3. punktu.

4. Komisija ar deleģētiem aktiem atbilstoši 
49.a, 49.b un 49.c pantam var noteikt
pasākumus ar mērķi noteikt procedūras, 
saskaņā ar kurām AIFP, kas pārvalda tādu 
AIF portfeļus, kuru pārvaldībai pakļautie 
aktīvi nepārsniedz 2. punkta a) 
apakšpunktā minēto robežvērtību, var 
izmantot savas tiesības saskaņā ar 
3. punktu.

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.



AM\806449LV.doc 73/116 PE438.497v02-00

LV

Grozījums Nr. 433
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas pasākumus
ar mērķi noteikt procedūras, saskaņā ar 
kurām AIFP, kas pārvalda tādu AIF 
portfeļus, kuru pārvaldībai pakļautie 
aktīvi nepārsniedz 2. punkta a) 
apakšpunktā minēto robežvērtību, var 
izmantot savas tiesības saskaņā ar 
3. punktu.

4. Komisija pieņem deleģētos aktus 
atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam, lai 
pielāgotu prasības attiecībā uz likviditātes 
pārvaldību, novērtēšanu un informācijas 
paziņošanu ieguldītājiem attiecībā uz tiem 
AIFP, kas pārvalda privātā kapitāla 
ieguldījumu fondus un nekustamā 
īpašuma fondus, kā arī attiecībā uz tiem 
AIF, kam ir īpašas pazīmes institucionālo 
ieguldītāju lieluma un skaita ziņā un kas 
nerada sistēmisku risku.
Šajos pielāgojumos ņem vērā spēkā esošos 
valstu tiesību aktus un ES tiesību aktus, 
kas attiecas uz šiem produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 434
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas pasākumus
ar mērķi noteikt procedūras, saskaņā ar 
kurām AIFP, kas pārvalda tādu AIF 
portfeļus, kuru pārvaldībai pakļautie aktīvi 
nepārsniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību, var izmantot savas 
tiesības saskaņā ar 3. punktu.

4. Komisija pieņem deleģētos aktus 
atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam ar 
mērķi noteikt procedūras, saskaņā ar kurām 
AIFP, kas pārvalda tādu AIF portfeļus, 
kuru pārvaldībai pakļautie aktīvi 
nepārsniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību, var tikt uzskatīti par 
AIFP, uz kuriem attiecas šīs direktīvas 
darbības joma. Šādos aktos ņem vērā 
AIFP lielumu un raksturu un ar tiem uz 
AIFP neattiecina nekādus citus šīs 
direktīvas noteikumus, izņemot tos, kuri 
noteikti 1. līdz 3. pantā, 4. līdz 8. pantā, 9., 
10., 15., 19. un 20. pantā, 21. panta 
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3. punktā, 31., 32., 33. un 34. pantā, kā 
arī VIII un IX nodaļā.

Or. en

Pamatojums

Visos pasākumos, ko Komisija ievieš attiecībā uz mazajiem AIFP, vajadzētu ņemt vērā to 
raksturu, ar šiem pasākumiem nevajadzētu ieviest vēl apgrūtinošākas prasības pret AIFP un 
vajadzētu aprobežoties tikai ar minētajiem pantiem. Ir ļoti svarīgi, lai šāda veida mazie AIFP, 
daudzi no kuriem privātā kapitāla jomā koncentrē savu darbību riska kapitāla jomā un sniedz 
ļoti nepieciešamo kapitālu un pieredzi jauniem un attīstībā esošiem uzņēmumiem, neciestu no 
nospiedoša regulējuma līmeņa gadījumos, ja tie nolems brīvprātīgi pildīt direktīvas prasības.

Grozījums Nr. 435
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem deleģētos aktus atbilstoši 
49.a, 49.b un 49.c pantam atkarībā no tā, 
vai turpmākos apstākļos, kuros AIFP un 
to pārvaldītie AIF darbojas, šīs direktīvas 
vai atsevišķu tās noteikumu prasības uz 
tiem vairs nebūtu jāattiecina, jo šādi 
apstākļi nerada sistēmisku risku vai 
neprasa nodrošināt tādu ieguldītāju 
aizsardzības līmeni, kādu nosaka šī 
direktīva.

Or. en

Pamatojums

Visos pasākumos, ko Komisija ievieš attiecībā uz mazajiem AIFP, vajadzētu ņemt vērā to 
raksturu, ar šiem pasākumiem nevajadzētu ieviest vēl apgrūtinošākas prasības pret AIFP un 
vajadzētu aprobežoties tikai ar minētajiem pantiem. Ir ļoti svarīgi, lai šāda veida mazie AIFP, 
daudzi no kuriem privātā kapitāla jomā koncentrē savu darbību riska kapitāla jomā un sniedz 
ļoti nepieciešamo kapitālu un pieredzi jauniem un attīstībā esošiem uzņēmumiem, neciestu no 
nospiedoša regulējuma līmeņa gadījumos, ja tie nolems brīvprātīgi pildīt direktīvas prasības.
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Grozījums Nr. 436
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Neskarot 18. pantā noteiktās funkciju 
deleģēšanas tiesības, dalībvalstis 
nodrošina, ka katram AIF, kuru pārvalda 
atbilstoši šīs direktīvas darbības jomai, ir 
viens AIFP, kurš ir atbildīgs par 
atbilstības nodrošināšanu šīs direktīvas 
prasībām. 
AIFP ir ārējs pārvaldnieks, kas ir AIF vai 
tā vārdā iecelta juridiska persona (iecelts 
AIFP), un kurš saskaņā ar šo iecelšanu ir 
atbildīgs par visa AIF portfeļa 
pārvaldīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „alternatīvu ieguldījumu fonds” jeb AIF 
ir jebkurš kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums (tostarp šā uzņēmuma 
ieguldījumu nodalījumi), kura mērķis ir 
kolektīvi ieguldījumi aktīvos un kam nav 
nepieciešama atļauja saskaņā ar Direktīvas 
2009/…/EK [PVKIU direktīva] 5. pantu; 

a) „alternatīvu ieguldījumu fonds” jeb AIF 
ir jebkurš kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums (tostarp šā uzņēmuma 
ieguldījumu nodalījumi), kas piesaista 
kapitālu, pārdodot šā kolektīvā uzņēmuma 
daļas vai ieguldījumu apliecības 
profesionāliem ieguldītājiem, lai saņemtos 
līdzekļus ieguldītu saskaņā ar noteiktu 
ieguldījumu politiku un atbilstoši riska 
sadales principam minēto ieguldītāju 
labā, taču neizmanto nekādu slēgta 
instrumenta vai uzņēmuma instrumenta 
veidu un nekādu struktūru, kam 
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nepieciešama atļauja saskaņā ar Direktīvas 
2009/65/EK [PVKIU direktīva] 5. pantu, 
jebkurš kolektīvu ieguldījumu uzņēmums, 
kura dibināšanas dokumentos noteikts, ka 
pārvaldnieka pienākumus veic vai nu pats 
kolektīvu ieguldījumu uzņēmums vai kāds 
no tā biedriem, vai arī kāds kolektīvu 
ieguldījumu uzņēmums, kura ieguldītāji ir 
vienīgi citi AIF;

Or. en

Pamatojums

Funds should only be classified as AIF to the extent that they are actively marketed, and 
operate on the basis of risk spreading. Closed-ended and corporate vehicles should not be 
dealt with under this regime.  Likewise, self-managed funds should be exempted as they are 
not operated by third party managers.  Master/feeder structures should not be subject to dual 
regulation and therefore funds that invest in other AIF should be expressly excluded.  We 
welcome the revised definitions of "marketing" proposed in both the Gauzès Report and the 
Swedish Presidency Compromise Proposal.  We believe it is important that only 'active' 
marketing is caught (such that marketing taking place at the initiative of the investor is not 
restricted).

Grozījums Nr. 438
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „alternatīvu ieguldījumu fonds” jeb AIF 
ir jebkurš kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums (tostarp šā uzņēmuma 
ieguldījumu nodalījumi), kura mērķis ir 
kolektīvi ieguldījumi aktīvos un kam nav
nepieciešama atļauja saskaņā ar Direktīvas 
2009/…/EK [PVKIU direktīva] 5. pantu; 

a) „alternatīvu ieguldījumu fonds” jeb AIF 
ir jebkurš kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums (tostarp šā uzņēmuma 
ieguldījumu nodalījumi), kas piesaista 
kapitālu, pārdodot šā kolektīvā uzņēmuma 
daļas vai ieguldījumu apliecības 
profesionāliem ieguldītājiem, lai saņemtos 
līdzekļus ieguldītu saskaņā ar noteiktu 
ieguldījumu politiku un atbilstoši riska 
sadales principam minēto ieguldītāju 
labā, taču neizmanto nekādu slēgta 
instrumenta vai uzņēmuma instrumenta 
veidu un nekādu struktūru, kam 
nepieciešama atļauja saskaņā ar Direktīvas 
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2009/65/EK [PVKIU direktīva] 5. pantu, 
jebkurš kolektīvu ieguldījumu uzņēmums, 
kura dibināšanas dokumentos noteikts, ka 
pārvaldnieka pienākumus veic vai nu pats 
kolektīvu ieguldījumu uzņēmums vai kāds 
no tā biedriem, vai arī kāds kolektīvu 
ieguldījumu uzņēmums, kura ieguldītāji ir 
vienīgi citi AIF;

Or. en

Grozījums Nr. 439
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „alternatīvu ieguldījumu fonds” jeb AIF 
ir jebkurš kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums (tostarp šā uzņēmuma 
ieguldījumu nodalījumi), kura mērķis ir 
kolektīvi ieguldījumi aktīvos un kam nav
nepieciešama atļauja saskaņā ar Direktīvas 
2009/…/EK [PVKIU direktīva] 5. pantu; 

a) „alternatīvu ieguldījumu fonds” jeb AIF 
ir jebkurš kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums (tostarp šā uzņēmuma 
ieguldījumu nodalījumi), kas piesaista 
kapitālu, pārdodot šā kolektīvā uzņēmuma 
daļas vai ieguldījumu apliecības 
profesionāliem ieguldītājiem, lai saņemtos 
līdzekļus ieguldītu saskaņā ar noteiktu 
ieguldījumu politiku un atbilstoši riska 
sadales principam minēto ieguldītāju 
labā, taču neizmanto nekādu slēgta 
instrumenta vai uzņēmuma instrumenta 
veidu un nekādu struktūru, kam 
nepieciešama atļauja saskaņā ar Direktīvas 
2009/65/EK [PVKIU direktīva] 5. pantu, 
jebkurš kolektīvu ieguldījumu uzņēmums, 
kura dibināšanas dokumentos noteikts, ka 
pārvaldnieka pienākumus veic vai nu pats 
kolektīvu ieguldījumu uzņēmums vai kāds 
no tā biedriem, vai arī kāds kolektīvu 
ieguldījumu uzņēmums, kura ieguldītāji ir 
vienīgi citi AIF;

Or. en
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Pamatojums

Fondus kā AIF vajadzētu klasificēt vienīgi pēc aktīvas pārdošanas apjoma un tā, vai tie 
darbojas saskaņā ar riska sadales principu. Uz slēgta veida instrumentu vai uzņēmuma 
instrumentu veidiem šo režīmu attiecināt nevajadzētu. Tāpat izņēmumu vajadzētu paredzēt 
attiecībā uz pašpārvaldītiem fondiem, jo tos nepārvalda trešās puses pārvaldnieks. Dubultam 
regulējumam nevajadzētu attiekties uz galvenajām/pakārtotajām struktūrām, tāpēc izņēmums 
viennozīmīgi jāattiecina uz fondiem, kuri iegulda citos AIF.

Grozījums Nr. 440
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „alternatīvu ieguldījumu fonds” jeb AIF 
ir jebkurš kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums (tostarp šā uzņēmuma 
ieguldījumu nodalījumi), kura mērķis ir 
kolektīvi ieguldījumi aktīvos un kam nav 
nepieciešama atļauja saskaņā ar Direktīvas 
2009/…/EK [PVKIU direktīva] 5. pantu; 

a) „alternatīvu ieguldījumu fonds” jeb AIF 
ir jebkurš kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums (tostarp ikviena šāda 
uzņēmuma ieguldījumu nodalījumi), kas 
piesaista kapitālu no vairākiem 
ieguldītājiem, lai to ieguldītu saskaņā ar 
noteiktu ieguldījumu politiku un atbilstoši 
riska sadales principam minēto 
ieguldītāju labā, un kam nav nepieciešama 
atļauja saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 
[PVKIU direktīva] 5. pantu;

Or. en

Pamatojums

The definition of ‘Alternative investment fund’ is a key definition in the context of the scope of 
the Directive and the definition should clearly specify the collective investment undertakings 
intended to be covered. The concept of raising capital for investment in accordance with a 
defined investment policy on the principle of risk-spreading are key features of a fund which 
distinguish a fund from other types of undertaking - such as joint venture entities or holding 
entities - which would not in any normal sense be regarded as funds but which might be said 
to be collective investment undertakings because of the very broad and uncertain scope of this 
term.
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Grozījums Nr. 441
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „alternatīvu ieguldījumu fonds” jeb AIF 
ir jebkurš kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums (tostarp šā uzņēmuma 
ieguldījumu nodalījumi), kura mērķis ir 
kolektīvi ieguldījumi aktīvos un kam nav 
nepieciešama atļauja saskaņā ar Direktīvas 
2009/…/EK [PVKIU direktīva] 5. pantu; 

a) „alternatīvu ieguldījumu fonds” jeb AIF 
ir jebkurš kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums (tostarp šā uzņēmuma 
ieguldījumu nodalījumi), kura mērķis ir 
piesaistīt kapitālu no vairākiem 
ieguldītājiem, lai to ieguldītu saskaņā ar 
noteiktu ieguldījumu politiku minēto 
ieguldītāju labā, un kam nav nepieciešama 
atļauja saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 
5. pantu;

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums paredzēts, lai precizētu kolektīvu ieguldījumu raksturojumu AIF definīcijā.

Grozījums Nr. 442
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „alternatīvu ieguldījumu fonds” jeb AIF 
ir jebkurš kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums (tostarp šā uzņēmuma 
ieguldījumu nodalījumi), kura mērķis ir 
kolektīvi ieguldījumi aktīvos un kam nav 
nepieciešama atļauja saskaņā ar Direktīvas 
2009/…/EK [PVKIU direktīva] 5. pantu; 

a) „alternatīvu ieguldījumu fonds” jeb AIF 
ir jebkurš kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums (tostarp šā uzņēmuma 
ieguldījumu nodalījumi),

i) kurš piesaista kapitālu no vairākiem 
ieguldītājiem, lai to ieguldītu saskaņā ar 
noteiktu ieguldījumu politiku minēto 
ieguldītāju labā; un
ii) kam nav nepieciešama atļauja saskaņā 
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ar Direktīvas 2009/65/EK 5. pantu;

Or. en

Pamatojums

Šāds formulējums nodrošina precīzāku AIF definīciju. Skatīt arī prezidentūras 2009. gada 
15. decembra pārstrādātā kompromisa priekšlikuma 3.a pantu.

Grozījums Nr. 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „alternatīvu ieguldījumu fonds” jeb AIF 
ir jebkurš kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums (tostarp šā uzņēmuma 
ieguldījumu nodalījumi), kura mērķis ir 
kolektīvi ieguldījumi aktīvos un kam nav 
nepieciešama atļauja saskaņā ar Direktīvas 
2009/…/EK [PVKIU direktīva] 5. pantu; 

a) „alternatīvu ieguldījumu fonds” jeb AIF 
ir jebkurš kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums (tostarp šā uzņēmuma 
ieguldījumu nodalījumi), kura mērķis ir 
kolektīvi ieguldījumi aktīvos, viena 
ieguldītāja fondos un pārvaldītos 
piesaistīto līdzekļu kontos, un kam nav 
nepieciešama atļauja saskaņā ar Direktīvas 
2009/65/EK 5. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 444
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „alternatīvu ieguldījumu fonds” jeb AIF
ir jebkurš kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums (tostarp šā uzņēmuma 
ieguldījumu nodalījumi), kura mērķis ir 
kolektīvi ieguldījumi aktīvos un kam nav 
nepieciešama atļauja saskaņā ar Direktīvas 
2009/…/EK [PVKIU direktīva] 5. pantu; 

a) „alternatīvu ieguldījumu fonds” jeb AIF 
ir jebkurš kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums (tostarp šā uzņēmuma 
ieguldījumu nodalījumi), kura mērķis ir 
kolektīvi ieguldījumi aktīvu portfelī un 
kam nav nepieciešama atļauja saskaņā ar 
Direktīvas 2009/65/EK [PVKIU direktīva] 
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5. pantu; 

Or. en

Pamatojums

Precizētas definīcijas.

Grozījums Nr. 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
3. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) „sistēmiski nenozīmīgi AIFP” ir tādi 
AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar kopējas vadības vai kontroles 
starpniecību) vai ar neatkarīgu tiešu vai 
netiešu kapitāldaļu starpniecību pārvalda 
tādu AIF portfeļus, kuru pārvaldībai 
pakļautie individuālie aktīvi, tai skaitā 
jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, nepārsniedz EUR 
100 miljonu robežvērtību, bet kopumā 
nepārsniedz EUR 250  miljonu 
robežvērtību, vai arī kuru kopējie 
pārvaldāmie aktīvi nepārsniedz EUR 
500 miljonu robežvērtību, ja AIF portfeli 
veido AIF, kam nav piesaistīto līdzekļu un 
attiecībā uz kuriem nevar izmantot 
izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā pēc katra 
AIF izveidošanas;

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas svarīgākais uzdevums ir novērst sistēmisku risku. Lai mazinātu netiešo 
kaitējumu, ko rada „vienāda pieeja visiem”, mazākiem AIFP būtu tikai jāreģistrējas un 
jāpilda 19. līdz 21. pantā noteiktās pārskatāmības prasības.
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Grozījums Nr. 446
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) „sistēmiski nenozīmīgi AIFP” ir tādi 
AIFP, kas tieši vai netieši (ar tāda 
uzņēmuma starpniecību, ar kuru AIFP ir 
saistīts ar kopējas vadības vai kontroles 
starpniecību) vai ar neatkarīgu tiešu vai 
netiešu kapitāldaļu starpniecību pārvalda 
tādu AIF portfeļus, kuru pārvaldībai 
pakļautie individuālie aktīvi, tai skaitā 
jebkuri aktīvi, kas iegūti, izmantojot 
piesaistītus līdzekļus, nepārsniedz EUR 
100 miljonu robežvērtību, bet kopumā 
nepārsniedz EUR 500  miljonu 
robežvērtību, vai arī kuru kopējie 
pārvaldāmie aktīvi nepārsniedz EUR 
1 miljarda robežvērtību, ja AIF portfeli 
veido AIF, kam nav piesaistīto līdzekļu un 
attiecībā uz kuriem nevar izmantot 
izpirkšanas tiesības 5 gadu laikā pēc katra 
AIF izveidošanas;

Or. en

Pamatojums

Uzskatām, ka šī direktīvas priekšlikuma nodarītais „netiešais kaitējums” nav attaisnojams. 
Tā kā AIFP direktīvas darbības joma attiecināta uz daudziem produktiem, kurus jau regulē 
atbilstošā valstu līmenī, mūsu regulatoros centienus vajadzētu ierobežot ar esošo nepilnību 
delikātu novēršanu.

Grozījums Nr. 447
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
3. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) „izveidota reģistrācijas vai netiešas 
līdzdalības sistēma” nozīmē dalību 
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regulētā centrālā vērtspapīru depozitārijā 
vai regulētā starptautiskā centrālā 
vērtspapīru depozitārijā, kurā iesaistījies 
depozitārijs vai trešā persona, kurai tas 
saskaņā ar 17. panta 4. punkta otrās daļas 
prasībām tieši vai netieši deleģējis 
17. panta 1. punkta b) apakšpunktā 
noteiktās funkcijas;

Or. en

Pamatojums

Šis formulējums ļauj 2. līmenī precizēt kad un kādos apstākļos depozitārijam „jādeleģē” 
funkcijas trešai personai, tai skaitā jo īpaši galvenajiem brokeriem un mērķa fondu 
aģentiem/reģistrētājiem.

Grozījums Nr. 448
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieks” jeb AIFP ir jebkura juridiska 
vai fiziska persona, kuras 
pamatnodarbošanās ir pārvaldīt vienu vai 
vairākus AIF;

b) „alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieks” jeb AIFP ir jebkura juridiska 
persona, kura pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, ir atbildīga par šīs direktīvas prasību 
izpildi, un, atkarībā no AIF juridiskās 
formas, var būt vai nu pats AIF vai ārēja 
struktūra;

Or. en

Pamatojums

Ar šo direktīvu vajadzētu noteikt, ka katram AIF atļauj tikai vienu AIFP.
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Grozījums Nr. 449
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Direktīvas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieks” jeb AIFP ir jebkura juridiska 
vai fiziska persona, kuras 
pamatnodarbošanās ir pārvaldīt vienu vai 
vairākus AIF;

b) „alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieks” jeb AIFP ir jebkura juridiska 
persona, kura pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, ir atbildīga par šīs direktīvas prasību 
izpildi, un, atkarībā no AIF juridiskās 
formas, var būt vai nu pats AIF vai ārēja 
struktūra;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 450
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieks” jeb AIFP ir jebkura juridiska 
vai fiziska persona, kuras 
pamatnodarbošanās ir pārvaldīt vienu vai 
vairākus AIF;

b) „alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieks” jeb AIFP ir jebkura juridiska 
persona, kura ir atbildīga par viena vai 
vairāku AIF pārvaldīšanu un par šīs 
direktīvas prasību izpildi, un kas var būt 
pats AIF (ja tas šo uzdevumu nav uzticējis 
kādai ārējai struktūrai);

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīga skaidra definīcija, lai atšķirīgām fondu struktūrām būtu tām piemēroti AIFP. Tas 
galvenokārt attiecas uz pašpārvaldāmiem vai iekšēji pārvaldāmiem fondiem.
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Grozījums Nr. 451
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieks” jeb AIFP ir jebkura juridiska 
vai fiziska persona, kuras 
pamatnodarbošanās ir pārvaldīt vienu vai 
vairākus AIF;

b) „alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieks” jeb AIFP ir jebkura juridiska 
persona, kura ir atbildīga par viena vai
vairāku AIF pārvaldīšanu, un, atkarībā 
no AIF juridiskās formas, var būt vai nu 
pats AIF vai ārējs pārvaldnieks;

Or. en

Pamatojums

AIFP ir par AIF pārvaldīšanu atbildīgā struktūra un var būt tikai juridiska persona. Direktīvā 
jāņem vērā dažādās fondu struktūras un, atkarībā no juridiskās formas, AIFP var būt vai nu 
pats AIF vai ārēja struktūra.

Grozījums Nr. 452
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieks” jeb AIFP ir jebkura juridiska 
vai fiziska persona, kuras 
pamatnodarbošanās ir pārvaldīt vienu vai 
vairākus AIF;

b) „alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieks” jeb AIFP ir jebkura juridiska 
persona, kura ir atbildīga par viena vai
vairāku AIF pārvaldīšanu, un, atkarībā 
no AIF juridiskās formas, var būt vai nu 
pats AIF vai ārēja struktūra;

Or. en

Pamatojums

AIFP ir par AIF pārvaldīšanu atbildīgā struktūra un var būt tikai juridiska persona. Direktīvā 
jāņem vērā dažādās fondu struktūras un, atkarībā no juridiskās formas, AIFP var būt vai nu 
pats AIF vai ārēja struktūra.
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Grozījums Nr. 453
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „vērtētājs” ir jebkura juridiska vai 
fiziska persona vai sabiedrība, kas novērtē 
aktīvus vai nosaka AIF daļu vai 
ieguldījumu apliecību vērtību;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir ieviest praktiskākus un neatkarīgākus visu aktīvu veidu vērtēšanas 
procesus, kas labāk atbilstu to raksturam un paša AIF organizācijai.

Grozījums Nr. 454
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „vērtētājs” ir jebkura juridiska vai 
fiziska persona vai sabiedrība, kas novērtē 
aktīvus vai nosaka AIF daļu vai 
ieguldījumu apliecību vērtību;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kamēr novērtēšanas process darbojas neatkarīgi no portfeļa pārvaldības, ārējais vērtētājs 
nav nepieciešams. Izmantoto metožu pareizība ir daudz svarīgāka par vērtētāju. Tādēļ šīs 
metodes būtu jāpublicē, jo īpaši grūti novērtējamu aktīvu gadījumā.
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Grozījums Nr. 455
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „vērtētājs” ir jebkura juridiska vai 
fiziska persona vai sabiedrība, kas novērtē 
aktīvus vai nosaka AIF daļu vai 
ieguldījumu apliecību vērtību;

c) „vērtētājs” ir jebkura juridiska vai 
fiziska persona vai sabiedrība, kas novērtē 
aktīvus vai nosaka AIF daļu vai 
ieguldījumu apliecību vērtību, un kuru 
pilnvarojusi un pārrauga kompetentā 
iestāde;

Or. en

Pamatojums

Vērtētājiem jābūt pilnvarotiem un viņus jāpārrauga.

Grozījums Nr. 456
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „vērtētājs” ir jebkura juridiska vai 
fiziska persona vai sabiedrība, kas novērtē 
aktīvus vai nosaka AIF daļu vai 
ieguldījumu apliecību vērtību;

c) „vērtētājs” ir jebkura juridiska vai 
fiziska persona, kas novērtē aktīvus vai 
nosaka AIF daļu vai ieguldījumu apliecību 
vērtību;

Or. en

Pamatojums

„Sabiedrība” ir juridiska persona, tāpēc šo vārdu vajadzētu svītrot. Gribētos arī norādīt, ka 
neuzskatām par piemērotu Gauzès ziņojumā ierosināto 36. un 65. grozījumu, kuros noteikts, 
ka vērtētājiem jābūt pilnvarotiem un kompetentajai iestādei viņus jāpārrauga, jo novērtēšana 
nav dalībvalstīs regulēta darbība, un arī nākotnē šādu kārtību nav ierosināts ieviest.
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Grozījums Nr. 457
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „vērtētājs” ir jebkura juridiska vai 
fiziska persona vai sabiedrība, kas novērtē 
aktīvus vai nosaka AIF daļu vai 
ieguldījumu apliecību vērtību;

c) „vērtētājs” ir kompetentās iestādes 
pilnvarota un pārraudzīta juridiska 
persona, tai skaitā AIFP, kas novērtē 
aktīvus vai nosaka AIF daļu vai 
ieguldījumu apliecību vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 458
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) „depozitārais uzdevums” ir neatkarīga 
funkcija, kura sastāv no finanšu 
instrumentu glabāšanas, ieguldītāju 
veikto maksājumu saņemšanas un to 
aktīvu piederības pārbaudes, kuros AIF 
iegulda;

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai uzspiestu depozitārija konceptu dažādām pašreizējām fondu struktūrām, būtu 
skaidri jānosaka depozitārija funkcijas/pienākumi, un tos var uzticēt depozitārijam vai citai 
iestādei, kas nodrošina neatkarīgu izpildi ieguldītāju interesēs.
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Grozījums Nr. 459
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „pārvaldības pakalpojumi” ir 
pārvaldīšanas un administrēšanas 
darbību veikšana attiecībā uz vienu vai 
vairākiem AIF viena vai vairāku 
ieguldītāju vārdā; 

d) „pārvaldības pakalpojumi” ir Direktīvas 
2009/65/EK 4.a pantā un II pielikumā 
noteiktās darbības;

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar spēkā esošiem Kopienas tiesību aktiem (PVKIU) un precizējums.

Grozījums Nr. 460
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „pārvaldības pakalpojumi” ir 
pārvaldīšanas un administrēšanas 
darbību veikšana attiecībā uz vienu vai 
vairākiem AIF viena vai vairāku 
ieguldītāju vārdā; 

d) „pārvaldības pakalpojumi” ir 4.a pantā 
un pielikumā noteiktās pārvaldības 
darbības;

Or. en

Pamatojums

Ar ierosināto grozījumu paredzēts saskaņot „pārvaldības pakalpojumu” definīciju ar PVKIU 
IV direktīvu, lai veidotu saskaņotus reglamentējošos noteikumus attiecībā uz visu Eiropas 
fondu nozari. Sīkāk skatīt pamatojumā pie ierosinātā 4.a (jauns) panta grozījuma.
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Grozījums Nr. 461
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „pārvaldības pakalpojumi” ir 
pārvaldīšanas un administrēšanas darbību 
veikšana attiecībā uz vienu vai vairākiem 
AIF viena vai vairāku ieguldītāju vārdā; 

d) „pārvaldības pakalpojumi” ir 
pārvaldīšanas darbību veikšana attiecībā uz 
vienu vai vairākiem AIF;

Or. en

Grozījums Nr. 462
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „pārvaldības pakalpojumi” ir 
pārvaldīšanas un administrēšanas 
darbību veikšana attiecībā uz vienu vai 
vairākiem AIF viena vai vairāku 
ieguldītāju vārdā; 

d) „pārvaldība” ir funkcijas, kas noteiktas 
pielikumā;

Or. en

Pamatojums

Pielikums ir balstīts uz attiecīgo PVKIU IV direktīvas pielikumu. Skatīt arī Gauzès ziņojumu 
(37. grozījums).

Grozījums Nr. 463
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „tirgvedība” ir jebkāda vispārīga AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu piedāvāšana 
vai izvietošana ieguldītājiem, kas atrodas 

e) „tirgvedība” ir jebkāda pēc AIFP 
iniciatīvas vai AIFP uzdevumā veikta AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu tieša vai 
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Kopienā, neatkarīgi no tā, pēc kā 
iniciatīvas notiek šī piedāvāšana vai 
izvietošana;

netieša piedāvāšana vai izvietošana 
ieguldītājiem, kas atrodas Savienībā;

Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā 
ar 49.a, 49.b un 49.c punktu, ar kuriem 
nosaka principus, kuri precizē apstākļus, 
kādos e) apakšpunktā definēto tirgvedību 
uzskata par tādu, kas veikta pēc AIFP 
iniciatīvas, ņemot vērā līdzekļus saziņai ar 
ieguldītājiem un par AIF pieejamās 
informācijas veidu un saturu;

Or. en

Pamatojums

Pastāvošajos ES un valstu tiesību aktos tirgvedību parasti izprot kā „aktīvu tirgvedību”, jo 
atļaujas piešķiršana iespējama tikai aktīvas tirgvedības pasākumiem.

Grozījums Nr. 464
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „tirgvedība” ir jebkāda vispārīga AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu piedāvāšana 
vai izvietošana ieguldītājiem, kas atrodas 
Kopienā, neatkarīgi no tā, pēc kā 
iniciatīvas notiek šī piedāvāšana vai 
izvietošana;

e) „tirgvedība” ir jebkāda vispārīga AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu piedāvāšana 
vai izvietošana ieguldītājiem, kas atrodas 
Savienībā, taču tā nav i) jebkāda 
nepieprasīta piedāvāšana vai pieeja vai ii) 
jebkāda piedāvāšana vai pieeja, ko 
dalībvalstī likumīgi veic saskaņā ar šīs 
dalībvalsts tiesību aktiem un citiem 
noteikumiem, kas nav šīs direktīvas 
īstenošanas noteikumi;

Or. en

Pamatojums

Unsolicited approaches should not be covered by the Directive. The Directive should not 
supplant the private placement regimes of individual Member States where available. These 
amendments would allow professional and institutional investors such as pension funds 
greater choice and thus allow them to diversify their investment risk. This was endorsed in the 
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Gauzès Report (Amendments 17 and 118). We note the reference to “an intermediary 
responsible for distribution” in Amendment 38 in the Gauzès Report and would urge that the 
Directive be appropriately amended to clarify the position of intermediaries who market AIF 
pursuant to an appointment directly by the AIF itself.

Grozījums Nr. 465
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „tirgvedība” ir jebkāda vispārīga AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu piedāvāšana 
vai izvietošana ieguldītājiem, kas atrodas 
Kopienā, neatkarīgi no tā, pēc kā 
iniciatīvas notiek šī piedāvāšana vai 
izvietošana;

e) „tirgvedība” ir jebkāda pēc AIFP 
iniciatīvas vai AIFP uzdevumā veikta tā 
pārvaldītā AIF ieguldījumu apliecību vai 
daļu tieša vai netieša piedāvāšana vai 
izvietošana ieguldītājiem, kas atrodas 
Savienībā;

Or. en

Pamatojums

Lai būtiski nesamazinātos ES ieguldītāju iespējas ieguldīt, „tirgvedības” definīciju un šīs 
direktīvas darbības jomu nevajadzētu attiecināt uz pirkumiem pēc profesionālu klientu 
iniciatīvas/apvērstā pieprasījuma. Profesionāliem ieguldītājiem ir pietiekamas zināšanas, lai 
novērtētu tiem piemērotākos ieguldījumus. Definīcijā jāiekļauj tikai aktīva tirgvedība.

Grozījums Nr. 466
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „tirgvedība” ir jebkāda vispārīga AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu piedāvāšana 
vai izvietošana ieguldītājiem, kas atrodas 
Kopienā, neatkarīgi no tā, pēc kā 
iniciatīvas notiek šī piedāvāšana vai 
izvietošana;

e) „tirgvedība” ir jebkāda pēc AIFP 
iniciatīvas veikta AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu tieša vai netieša 
publiska piedāvāšana vai izvietošana 
ieguldītājiem, kas atrodas Savienībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 467
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „tirgvedība” ir jebkāda vispārīga AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu piedāvāšana 
vai izvietošana ieguldītājiem, kas atrodas 
Kopienā, neatkarīgi no tā, pēc kā 
iniciatīvas notiek šī piedāvāšana vai 
izvietošana;

e) „tirgvedība” ir jebkāda aktīva vispārīga 
AIF ieguldījumu apliecību vai daļu 
piedāvāšana vai izvietošana ieguldītājiem, 
kas atrodas Savienībā. Šī definīcija 
neattiecas uz ieguldītāju pieprasījumiem 
AIFP vai jau esošo ieguldītāju veiktu 
papildu parakstīšanos;

Or. en

Pamatojums

Ar šo direktīvu nevajadzētu aizliegt „apvērsto pieprasījumu”, kad pieredzējuši ieguldītāji var 
pieprasīt no pārvaldniekiem informāciju par saviem AIF.

Grozījums Nr. 468
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „tirgvedība” ir jebkāda vispārīga AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu piedāvāšana 
vai izvietošana ieguldītājiem, kas atrodas 
Kopienā, neatkarīgi no tā, pēc kā 
iniciatīvas notiek šī piedāvāšana vai 
izvietošana;

e) „tirgvedība” ir vispārīga AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu piedāvāšana 
vai izvietošana ieguldītājiem, kas atrodas 
Savienībā, un ko veic pēc AIFP vai par 
izplatīšanu atbildīgā starpnieka 
iniciatīvas, taču tā nav: i) jebkāda 
nepieprasīta piedāvāšana vai ii) jebkāda 
piedāvāšana vai pieeja, ko dalībvalstī 
likumīgi veic saskaņā ar šīs dalībvalsts 
tiesību aktiem un citiem noteikumiem, kas 
nav šīs direktīvas īstenošanas noteikumi;

Or. en



PE438.497v02-00 94/116 AM\806449LV.doc

LV

Pamatojums

Direktīvā jāparedz tāda „tirgvedības” definīcija, kas ļautu turpināt pastāvēt valstu privāto 
ieguldījumu kārtībai, nodrošinātu tās līdzāspastāvēšanu ar direktīvu, nesekmētu 
protekcionisma pasākumus un dotu ieguldītājiem lielāku izvēles brīvību un iespēju dažādot 
ieguldījumus. Šo direktīvu nevajadzētu attiecināt uz nepieprasītu pieeju.

Grozījums Nr. 469
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „tirgvedība” ir jebkāda vispārīga AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu piedāvāšana 
vai izvietošana ieguldītājiem, kas atrodas 
Kopienā, neatkarīgi no tā, pēc kā 
iniciatīvas notiek šī piedāvāšana vai 
izvietošana;

e) „tirgvedība” ir jebkāda pēc AIF vai 
AIFP iniciatīvas veikta AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu piedāvāšana vai 
izvietošana ieguldītājiem, kas atrodas 
Savienībā;

Or. en

Pamatojums

Novērš aizliegumu veikt nepieprasītus (pasīvus) ieguldījumus.

Grozījums Nr. 470
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „tirgvedība” ir jebkāda vispārīga AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu piedāvāšana 
vai izvietošana ieguldītājiem, kas atrodas 
Kopienā, neatkarīgi no tā, pēc kā 
iniciatīvas notiek šī piedāvāšana vai 
izvietošana;

e) „tirgvedība” ir jebkāda pēc AIFP 
iniciatīvas veikta AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu tieša vai netieša 
publiska piedāvāšana vai izvietošana 
ieguldītājiem, kas atrodas Savienībā;

Or. en
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Pamatojums

Izplatīšanas jomā direktīvas darbības jomu vajadzētu attiecināt tikai uz publisku tirgvedību. 
Nav jāregulē divpusējas vienošanās starp fondu pārvaldniekiem un ieguldītājiem, kas 
pamatojas uz jau pastāvošu „privāto ieguldījumu” kārtību.

Grozījums Nr. 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „tirgvedība” ir jebkāda vispārīga AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu piedāvāšana 
vai izvietošana ieguldītājiem, kas atrodas 
Kopienā, neatkarīgi no tā, pēc kā 
iniciatīvas notiek šī piedāvāšana vai 
izvietošana;

e) „tirgvedība” ir jebkāda AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu piedāvāšana vai 
izvietošana ieguldītājiem, kas atrodas 
Savienībā, neatkarīgi no tā, pēc kā 
iniciatīvas notiek šī piedāvāšana vai 
izvietošana;

Or. en

Pamatojums

Ir pietiekami norādīt vienkārši uz piedāvāšanu un nav nepieciešams minēt, ka tā ir 
„vispārīga”.

Grozījums Nr. 472
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) „ieguldītājiem piedāvāts AIF” ir AIF, 
kas saņem līdzekļus no Savienībā esošiem 
ieguldītājiem;

Or. en

Pamatojums

Nodrošina atbilstību grozītajam 2. pantam.
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Grozījums Nr. 473
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) „piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
kurā AIFP ir piešķirta atļauja saskaņā ar 
6. pantu;

h) „piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
kurā AIF atrodas;

Or. en

Pamatojums

Nodrošina atbilstību turpmākajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 474
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) „depozitārija piederības dalībvalsts” 
ir:
i) ja depozitārijs ir atbilstoši Direktīvai 
2006/48/EK pilnvarota kredītiestāde — šīs 
direktīvas 4. panta 7. punktā noteikta 
piederības dalībvalsts;
ii) ja depozitārijs ir atbilstoši Direktīvai 
2004/39/EK pilnvarota ieguldījumu 
sabiedrība — šīs direktīvas 4. panta 
1. punkta 20a) apakšpunktā noteikta 
piederības dalībvalsts;
iii) ja depozitārijs ir 17. panta 3. punkta c) 
vai d) apakšpunktā minēta Savienībā 
dibināta juridiska persona — dalībvalsts, 
kurā ir tā juridiskā adrese;

Or. en
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Pamatojums

Saistītās izmaiņas jāveic pēc 17. panta pieņemšanas galīgā redakcijā.

Grozījums Nr. 475
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) „depozitārija piederības dalībvalsts” 
ir:
i) ja depozitārijs ir atbilstoši Direktīvai 
2006/48/EK pilnvarota kredītiestāde — šīs 
direktīvas 4. panta 7. punktā noteikta 
piederības dalībvalsts;
ii) ja depozitārijs ir atbilstoši Direktīvai 
2004/39/EK pilnvarota ieguldījumu 
sabiedrība — šīs direktīvas 4. panta 
1. punkta 20a) apakšpunktā noteikta 
piederības dalībvalsts;
iii) ja AIF atrodas trešā valstī — valsts, 
kurā depozitārijam izsniegta atļauja 
saskaņā ar 17. panta 3. punkta b) 
apakšpunktu;

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams precizēt depozitārija piederības dalībvalsti, jo ierosinātas trīs dažādas 
kategorijas.
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Grozījums Nr. 476
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) „uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas 
nav piederības dalībvalsts un kuras 
teritorijā AIFP sniedz pārvaldības 
pakalpojumus AIF vai tirgo to daļas vai 
ieguldījumu apliecības; 

i) „uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
kuras teritorijā AIF piedāvā ieguldītājiem;

Or. en

Pamatojums

Nodrošina atbilstību iepriekšējiem un turpmākiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 477
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) „kompetentās iestādes” ir valsts iestādes, 
kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 
piešķirtas pilnvaras uzraudzīt AIFP;

j) „kompetentās iestādes” ir valsts un 
Eiropas Savienības iestādes, kam saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem ir piešķirtas 
pilnvaras uzraudzīt AIF un to AIFP;

Or. en

Pamatojums

Direktīvā vajadzētu ņemt vērā jauno Eiropas līmeņa uzraudzības struktūru.
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Grozījums Nr. 478
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) „kompetentās iestādes” ir valsts iestādes, 
kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 
piešķirtas pilnvaras uzraudzīt AIFP;

j) „kompetentās iestādes” ir valsts iestādes, 
kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 
piešķirtas pilnvaras uzraudzīt AIFP. Ja 
AIFP pārdod AIF vairāk nekā trijās 
dalībvalstīs, tad kompetentā iestāde ir 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde 
(EVTI);

Or. de

Pamatojums

Ja AIFP uzsāk pārrobežu darbību, dalībvalsts uzraudzības iestāde vairs nevar nodrošināt 
pienācīgu uzraudzību. Tā kā AIF atšķirībā no citiem finanšu tirgu dalībniekiem nav gandrīz 
nekādas saistības ar vietējiem tirgiem, šķiet lietderīgi šajā gadījumā paredzēt Eiropas mēroga 
uzraudzību.

Grozījums Nr. 479
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) „depozitārija kompetentās iestādes” ir:

i) ja depozitārijs ir atbilstoši Direktīvai 
2006/48/EK pilnvarota kredītiestāde — šīs 
direktīvas 4. panta 4. punktā noteiktas 
kompetentās iestādes;
ii) ja depozitārijs ir atbilstoši Direktīvai 
2004/39/EK pilnvarota ieguldījumu 
sabiedrība — šīs direktīvas 4. panta 
1. punkta 22. apakšpunktā noteikta 
piederības dalībvalsts;
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iii) ja depozitārijs ir 17. panta 3. punkta c) 
apakšpunktā minēta Savienībā dibināta 
juridiska persona — tā piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes, kam 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 
piešķirtas pilnvaras uzraudzīt šādas 
juridiskas personas;

Or. en

Pamatojums

Saistītās izmaiņas jāveic pēc 17. panta pieņemšanas galīgā redakcijā. Depozitārija definīcija 
var būt nepieciešama, lai nodrošinātu, ka ar īstenošanas pasākumiem vai atsevišķu 
dalībvalstu tiesu praksi netiek ieviestas obligātas vai papildu prasības, tādējādi pastiprinot 
AIFP direktīvā noteiktās prasības.

Grozījums Nr. 480
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) „depozitārija kompetentās iestādes” ir:

i) ja depozitārijs ir atbilstoši Direktīvai 
2006/48/EK pilnvarota kredītiestāde — šīs 
direktīvas 4. panta 4. punktā noteiktas 
kompetentās iestādes;
ii) ja depozitārijs ir atbilstoši Direktīvai 
2004/39/EK pilnvarota ieguldījumu 
sabiedrība — šīs direktīvas 4. panta 1.
punkta 22. apakšpunktā noteikta 
piederības dalībvalsts;
iii) ja AIF atrodas trešā valstī — tās valsts 
iestādes, kurā depozitārijam izsniegta 
atļauja saskaņā ar 17. panta 3. punkta b) 
apakšpunktu;

Or. en
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Pamatojums

Depozitārija kompetento iestāžu precizēšana ir nepieciešama, jo ierosinātas trīs dažādas 
kategorijas.

Grozījums Nr. 481
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
3. pants – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
atsevišķu ieguldījumu ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus, izmantojot 
atvasinātajos posteņos iestrādātos 
piesaistītos līdzekļus vai jebkādus citus 
instrumentus; 

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
atsevišķu ieguldījumu ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus vai izmantojot 
atvasinātajos posteņos iestrādātos 
piesaistītos līdzekļus; piesaistītu līdzekļu 
izmantošanas apjomu novērtē visos 
gadījumos pēc pienācīgi veikta ieskaita un 
pēc riska svēruma piemērošanas;

Or. en

Pamatojums

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.
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Grozījums Nr. 482
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
3. pants – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
atsevišķu ieguldījumu ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus, izmantojot 
atvasinātajos posteņos iestrādātos 
piesaistītos līdzekļus vai jebkādus citus 
instrumentus; 

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
atsevišķu ieguldījumu ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus vai izmantojot 
atvasinātajos posteņos iestrādātos 
piesaistītos līdzekļus; piesaistītu līdzekļu 
izmantošanas apjomu novērtē visos 
gadījumos pēc pienācīgi veikta ieskaita un 
pēc riska svēruma piemērošanas;

Or. en

Pamatojums

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”.  Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Grozījums Nr. 483
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
3. pants – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
atsevišķu ieguldījumu ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus, izmantojot 
atvasinātajos posteņos iestrādātos 
piesaistītos līdzekļus vai jebkādus citus 
instrumentus; 

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
atsevišķu ieguldījumu ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus vai izmantojot 
atvasinātajos posteņos iestrādātos 
piesaistītos līdzekļus; piesaistītu līdzekļu 
izmantošanas apjomu novērtē visos 
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gadījumos pēc pienācīgi veikta ieskaita un 
pēc riska svēruma piemērošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 484
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
atsevišķu ieguldījumu ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus, izmantojot 
atvasinātajos posteņos iestrādātos 
piesaistītos līdzekļus vai jebkādus citus 
instrumentus; 

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
atsevišķu ieguldījumu ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus vai izmantojot 
atvasinātajos posteņos iestrādātos 
piesaistītos līdzekļus; piesaistītu līdzekļu 
izmantošanas apjomu novērtē visos 
gadījumos pēc pienācīgi veikta ieskaita un 
riska svēruma piemērošanas;

Or. en

Pamatojums

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. 
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.
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Grozījums Nr. 485
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
atsevišķu ieguldījumu ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus, izmantojot 
atvasinātajos posteņos iestrādātos
piesaistītos līdzekļus vai jebkādus citus 
instrumentus; 

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
atsevišķu ieguldījumu ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus vai izmantojot 
atvasinātos posteņus; piesaistītu līdzekļu 
izmantošanas apjomu novērtē visos 
gadījumos pēc pienācīgi veikta ieskaita un 
pēc riska svēruma piemērošanas;

Or. en

Pamatojums

Piesaistītu līdzekļu izmantošanas apjomu novērtē pēc tam, kad veikts ieskaits, un aprēķina, 
piemērojot riska svērumu. Absolūtie skaitļi par piesaistīto līdzekļu izmantošanas īpatsvaru 
neatspoguļo riska faktorus.

Grozījums Nr. 486
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
3. pants – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
atsevišķu ieguldījumu ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus, izmantojot 
atvasinātajos posteņos iestrādātos
piesaistītos līdzekļus vai jebkādus citus 
instrumentus; 

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
atsevišķu ieguldījumu ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus vai izmantojot 
atvasinātos posteņus; piesaistītu līdzekļu 
izmantošanas apjomu novērtē visos 
gadījumos pēc pienācīgi veikta ieskaita un 
pēc riska svēruma piemērošanas;

Or. en
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Pamatojums

Ir grūti jēgpilni definēt piesaistītu līdzekļu izmantošanu, jo to neizmanto kā patstāvīgu riska 
kontroles pasākumu, turklāt ir gadījumi, kad lielāks piesaistītu līdzekļu izmantošanas apjoms 
nozīmē mazāku risku. Ideālā gadījumā piesaistīto līdzekļu izmantošanu vajadzētu vērtēt tā, lai 
ņemtu vērā pakārtoto aktīvu risku (piemēram, izmantojot t.s. Bāzeles II prasībās minēto 
„aktīvu riska svērto vērtību”). Tomēr tas ļoti sarežģītu reglamentējošos noteikumus.

Grozījums Nr. 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
atsevišķu ieguldījumu ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus, izmantojot 
atvasinātajos posteņos iestrādātos 
piesaistītos līdzekļus vai jebkādus citus 
instrumentus; 

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
atsevišķu ieguldījumu ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus, izmantojot 
atvasinātajos posteņos iestrādātos 
piesaistītos līdzekļus vai jebkādus citus 
instrumentus, tai skaitā arī piesaistītu 
līdzekļu izmantošana, ko veic fondi vai 
citas juridiskas personas, ko kontrolē AIF 
(vieni paši vai kopā ar citiem AFI);

Or. en

Pamatojums

Piesaistītos līdzekļus lielā apjomā var izmantot arī fondam pakārtotās struktūras; arī tās ir 
jāņem vērā, jo īpaši attiecībā uz privātā kapitāla ieguldījumu fondiem.

Grozījums Nr. 488
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
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atsevišķu ieguldījumu ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus, izmantojot 
atvasinātajos posteņos iestrādātos 
piesaistītos līdzekļus vai jebkādus citus 
instrumentus; 

atsevišķu ieguldījumu esošo ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus vai izmantojot 
atvasinātajos posteņos iestrādātos 
piesaistītos līdzekļus attiecībā uz to pašu 
atsevišķo ieguldījumu vai jebkādus citus 
instrumentus; šī definīcija uz AIF 
neattiecas, ja tā ieguldījumu stratēģijā 
paredzēta tirdzniecība ar diversificētu 
nākotnes darījumu portfeli un noteikti 
pietiekami tirdzniecības limiti, turklāt 
ieguldījumu palielināšanai neizmanto 
parāda kapitālu;

Or. en

Pamatojums

Direktīvā vajadzētu nošķirt dažādus piesaistītu līdzekļu izmantošanas veidus. No direktīvas 
būtības izriet nepieciešamība pievērst uzmanību parāda kapitāla izmantošanai piesaistīto 
līdzekļu apjoma palielināšanai.

Grozījums Nr. 489
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
atsevišķu ieguldījumu ietekmi uz tā 
pārvaldītajiem AIF, aizņemoties skaidru 
naudu vai vērtspapīrus, izmantojot 
atvasinātajos posteņos iestrādātos 
piesaistītos līdzekļus vai jebkādus citus 
instrumentus; 

l) „piesaistītu līdzekļu izmantošana” ir 
jebkura metode, ar kuru AIFP palielina 
ietekmi uz tā pārvaldītajiem AIF, 
aizņemoties skaidru naudu vai 
vērtspapīrus, izmantojot atvasinātajos 
posteņos iestrādātos piesaistītos līdzekļus 
vai jebkādus citus instrumentus;

Or. en
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Grozījums Nr. 490
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
3. pants – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem deleģētos aktus atbilstoši 
49.a, 49.b un 49.c pantam, lai precizētu 
piesaistīto līdzekļu izmantošanas metodes, 
kā noteikts pirmās daļas l) apakšpunktā, 
un 21. panta 4. punkta nolūkā precizētu, 
kad piesaistītos līdzekļus izmanto 
sistēmiski nozīmīgā veidā un kā jāveic to 
aprēķināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 491
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem deleģētos aktus atbilstoši 
49.a, 49.b un 49.c pantam, lai precizētu 
piesaistīto līdzekļu izmantošanas metodes, 
kā noteikts pirmās daļas l) apakšpunktā, 
un 21. panta 4. punkta nolūkā precizētu, 
kad piesaistītos līdzekļus izmanto 
sistēmiski nozīmīgā veidā un kā jāveic to 
aprēķināšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 492
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
3. pants – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem deleģētos aktus atbilstoši 
49.a, 49.b un 49.c pantam, lai precizētu 
piesaistīto līdzekļu izmantošanas metodes, 
kā noteikts pirmās daļas l) apakšpunktā, 
un 21. panta 4. punkta nolūkā precizētu, 
kad piesaistītos līdzekļus izmanto 
sistēmiski nozīmīgā veidā un kā jāveic to 
aprēķināšana. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums saistīts ar iepriekš ierosināto grozījumu piesaistītu līdzekļu izmantošanas 
definīcijā (grozījums Nr. 3) un ierosinātajiem 21. panta 4. punkta grozījumiem.

Grozījums Nr. 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
3. pants – oa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oa) „pārvaldīts piesaistīto līdzekļu konts” 
ir ieguldījumu konts, kuru pārvalda trešā 
persona, kurai ir pilnvaras veikt 
darījumus bez turētāja iepriekšējas 
atļaujas, un saistībā ar kuru šādiem 
darījumiem izmanto piesaistītus līdzekļus.

Or. en
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Grozījums Nr. 494
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ob apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ob) „mērķsabiedrība” ir emitents vai 
biržas sarakstos neiekļauta sabiedrība, 
kuru pārņem ieguldītājs, iegūstot 
kontrolējošu ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu aplūkot jautājumu par uzņēmumu izpārdošanu pa daļām, ir jānosaka 
„mērķsabiedrības” definīcija.

Grozījums Nr. 495
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
3. pants – oc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oc) „slēgts kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums” ir kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmums, kura daļas un ieguldījumu 
apliecības pēc turētāju pieprasījuma 
nedrīkst ne tieši, ne netieši atpirkt vai 
izpirkt no uzņēmuma aktīviem.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams noteikt slēgtu kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu definīciju, lai šķirtu tos no 
citiem kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem, uz kuriem vajadzētu attiecināt šīs direktīvas 
prasības.
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Grozījums Nr. 496
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
3. pants – od apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

od)„īsās pozīcijas pārdošana” ir tādu 
vērtspapīru pārdošana, kuri pārdevējam 
nepieder, un ikviens pārdošanas darījums, 
kura rezultātā tiek piegādāts vērtspapīrs, 
kuru pārdevējs aizņēmies vai kura 
aizņemšanās notikusi tā vārdā;

Or. en

Grozījums Nr. 497
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
3. pants – oe apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oe) „nesegtā īsās pozīcijas pārdošana” ir 
ļaunprātīgs vai manipulatīvs darījums, 
kurā vērtspapīrus pārdod darījuma 
partneris, kuram uz šiem vērtspapīriem 
nav pilnas īpašumtiesības vai kurš tos nav 
aizņēmies, lai piegādātu atbilstoši 
standarta norēķinu ciklam;

Or. en

Grozījums Nr. 498
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – of apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

of) „slēgts AIF” ir tāds AIF, kura daļas 
vai ieguldījumu apliecības turētājiem nav 
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tiesību ne tieši, ne netieši atpirkt vai 
izpirkt no uzņēmuma aktīviem;

Or. en

Pamatojums

Slēgtos fondos izpirkums pēc pieprasījuma nav iespējams. Direktīvā jāņem vērā slēgtās 
struktūras. Pirmais uzdevums ir noteikt slēgta AIF definīciju.

Grozījums Nr. 499
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
3. pants – og apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

og) „glabāšana” ir AIF uzdevumā veikta 
finanšu instrumentu turēšana vai to 
pozīcijas uzturēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 500
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – og apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

og)„glabāšana” ir AIF uzdevumā veikta 
finanšu instrumentu turēšana vai to 
pozīcijas uzturēšana;

Or. en

Pamatojums

It is of paramount importance that the regulatory framework reflects the market reality in 
order for depositaries to be able to fulfil their obligations under the directive. Due to 
differences of holding different asset classes there has to be a distinction between the over-all 
"safe-keeping" duties which could be either through custody (assets held directly or in-
directly by the depositary e.g. book-entry financial instruments in CSD or cash central banks) 
or position-keeping (assets not under the direct control of depositary e.g. OTC-derivatives, 
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third party banks, clearing brokers, transfer agents, real estate).

Grozījums Nr. 501
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
3. pants – og apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

og) „glabāšana” ir AIF uzdevumā veikta 
finanšu instrumentu turēšana vai to 
pozīcijas uzturēšana;

Or. en

Pamatojums

Starp dažādu aktīvu grupu turēšanu pastāv atšķirības, tāpēc jāšķir aktīvi, kurus depozitārijs 
tur tieši vai netieši, un aktīvi, kurus depozitārijs tieši nekontrolē, kas ir finanšu instrumentu 
turēšana un pozīcijas uzturēšana. Tas direktīvā jāprecizē, lai tā būtu piemērotāka tirgus 
praksei.

Grozījums Nr. 502
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – oh apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oh) „rūpniecības kontrolakciju 
sabiedrība” ir sabiedrība, kuras 
uzņēmējdarbības mērķis ir īstenot 
rūpniecisku uzņēmējdarbības stratēģiju ar 
tās meitasuzņēmumu vai saistīto 
sabiedrību starpniecību, un kuras 
dibināšanas galvenais mērķis nav 
nodrošināt peļņu ieguldītājiem, noteiktā 
laika posmā atgūstot ieguldījumus no 
meitasuzņēmumiem vai saistītām 
sabiedrībām;

Or. en
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Pamatojums

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Grozījums Nr. 503
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
3. pants – oh apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oh) „rūpniecības kontrolakciju 
sabiedrība” ir sabiedrība, kurai ir 
kontrolējoša akciju daļa vienā vai 
vairākās sabiedrībās, kuru 
uzņēmējdarbības mērķis ir īstenot 
rūpniecisku uzņēmējdarbības stratēģiju ar 
tās meitasuzņēmumu vai saistīto 
sabiedrību starpniecību, un kuras 
dibināšanas galvenais mērķis nav 
nodrošināt peļņu ieguldītājiem, noteiktā 
laika posmā atgūstot ieguldījumus no 
meitasuzņēmumiem vai saistītām 
sabiedrībām;

Or. en

Pamatojums

Direktīva ir jāattiecina tikai uz AIFP, kas rada sistēmisku risku. Pretējā gadījumā būs grūti 
pienācīgā veidā nodrošināt paredzēto uzraudzību. Rūpniecības kontrolakciju sabiedrības ir 
ilgtermiņa īpašnieki, kuri neplāno noteiktā laikā izbeigt savu darbību un kuru uzņēmumiem ir 
rūpnieciski mērķi. Šādas sabiedrības nerada sistēmisku risku un, ja tās ir iekļautas biržas 
sarakstos, uz tām attiecas spēkā esošās ES uzņēmējdarbības tiesības, dalībvalstu regulējums 
un noteikumi par iekļaušanu biržas sarakstos, šādi nodrošinot ieguldītāju efektīvu 
aizsardzību. Uz šādām sabiedrībām direktīvu attiecināt nevajadzētu.
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Grozījums Nr. 504
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – oi apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oi) „saistītā sabiedrība” ir sabiedrība, 
kurā rūpniecības kontrolakciju 
sabiedrībai tieši vai netieši pieder 20 % vai 
vairāk balsstiesību.

Or. en

Pamatojums

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Grozījums Nr. 505
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
3. pants – oj apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oj) „kontrolējoša ietekme” ir tieša vai 
netieša līdzdalība, kas nozīmē 20 % vai 
vairāk balsstiesību sabiedrībā.

Or. en

Pamatojums

Direktīva ir jāattiecina tikai uz AIFP, kas rada sistēmisku risku. Pretējā gadījumā būs grūti 
pienācīgā veidā nodrošināt paredzēto uzraudzību. Rūpniecības kontrolakciju sabiedrības ir 
ilgtermiņa īpašnieki, kuri neplāno noteiktā laikā izbeigt savu darbību un kuru uzņēmumiem ir 
rūpnieciski mērķi. Šādas sabiedrības nerada sistēmisku risku un, ja tās ir iekļautas biržas 
sarakstos, uz tām attiecas spēkā esošās ES uzņēmējdarbības tiesības, dalībvalstu regulējums 
un noteikumi par iekļaušanu biržas sarakstos, šādi nodrošinot ieguldītāju efektīvu 
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aizsardzību. Uz šādām sabiedrībām direktīvu attiecināt nevajadzētu.

Grozījums Nr. 506
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ok apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ok) „pakārtots AIF” ir AIF, kas iegulda 
vismaz 85 % aktīvu cita AIF (galvenā 
AIF) daļās vai ieguldījumu apliecībās, un 
norāde „iegulda kā pakārtots AIF” 
nozīmē, ka AIF iegulda vismaz 85 % 
aktīvu galvenā AIF daļās vai ieguldījumu 
apliecībās;

Or. en

Pamatojums

Jauno definīciju izmanto turpmāk ierosinātajos grozījumos. Tās pamatā ir PVKIU 
IV direktīvā izmantotā pakārtota fonda definīcija (proti, 85 % robeža) un definīcija ierosināta 
arī Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikumā.

Grozījums Nr. 507
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
AIFP noteikšana

Neskarot 18. pantā noteiktās funkciju 
deleģēšanas tiesības, dalībvalstis 
nodrošina, ka katram AIF, kuru pārvalda 
atbilstoši šīs direktīvas darbības jomai, ir 
viens AIFP, kurš ir atbildīgs par 
atbilstības nodrošināšanu šīs direktīvas 
prasībām. 
AIFP ir ārējs pārvaldnieks, kas ir AIF vai 
tā vārdā iecelta juridiska persona (iecelts 
AIFP), un kurš saskaņā ar šo iecelšanu ir 
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atbildīgs par visa AIF portfeļa 
pārvaldīšanu.

Or. en

Pamatojums

To avoid multiple levels of regulation it is important that there is only one AIFM per AIF and, 
therefore, we suggest changing the definition to the party that is primarily liable to manage 
the AIF.  We also welcome the revisions to Recital 5 in the Swedish Presidency Compromise 
Proposal and other new provisions in the Gauzès Report which specify that each AIF can only 
have one AIFM. It follows from the above that we broadly agree with the approach suggested 
at the proposed new Article 3A 1(a) of the Swedish Presidency Compromise Proposal. As per 
previous comments, however, we do not agree with Article 3A (1)(b) as we take the view that 
where an AIF is internally managed it should not be subject to the Directive.


