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Grozījums Nr. 1184
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
V nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētu veidu AIF pārvaldoša AIFP
pienākumi

Konkrētu veidu AIF pienākumi

Or. en

Pamatojums

Pienākumi, ko piemēro AIF.

Grozījums Nr. 1185
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
V nodaļa – 1. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesaistītu AIF pārvaldoša AIFP
pienākumi

Piesaistītu AIF pienākumi

Or. en

Pamatojums

Pienākumi, ko piemēro AIF.
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Grozījums Nr. 1186
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. pants svītrots

Darbības joma

Šī iedaļa attiecas tikai uz AIFP, kuri 
pārvalda vienu vai vairākus AIF, kas 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus.
AIFP ik ceturksni novērtē, vai AIF 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus, un attiecīgi informē 
kompetentās iestādes.
Attiecībā uz otro daļu tiek uzskatīts, ka 
AIF sistemātiski izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu tad, ja kopējais no visiem 
avotiem piesaistīto līdzekļu apjoms 
pārsniedz AIF pašu kapitālu divos no 
pēdējiem četriem ceturkšņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1187
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. pants svītrots

Darbības joma

Šī iedaļa attiecas tikai uz AIFP, kuri 
pārvalda vienu vai vairākus AIF, kas 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus.
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AIFP ik ceturksni novērtē, vai AIF 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus, un attiecīgi informē 
kompetentās iestādes.
Attiecībā uz otro daļu tiek uzskatīts, ka 
AIF sistemātiski izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu tad, ja kopējais no visiem 
avotiem piesaistīto līdzekļu apjoms 
pārsniedz AIF pašu kapitālu divos no 
pēdējiem četriem ceturkšņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1188
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. pants svītrots

Darbības joma

Šī iedaļa attiecas tikai uz AIFP, kuri 
pārvalda vienu vai vairākus AIF, kas 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus.
AIFP ik ceturksni novērtē, vai AIF 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus, un attiecīgi informē 
kompetentās iestādes.
Attiecībā uz otro daļu tiek uzskatīts, ka 
AIF sistemātiski izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu tad, ja kopējais no visiem 
avotiem piesaistīto līdzekļu apjoms 
pārsniedz AIF pašu kapitālu divos no 
pēdējiem četriem ceturkšņiem.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā atspoguļoti Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikuma grozījumi, 
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kurus mēs uzskatām par pamatotiem.

Grozījums Nr. 1189
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. pants svītrots

Darbības joma

Šī iedaļa attiecas tikai uz AIFP, kuri 
pārvalda vienu vai vairākus AIF, kas 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus.
AIFP ik ceturksni novērtē, vai AIF 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus, un attiecīgi informē 
kompetentās iestādes.
Attiecībā uz otro daļu tiek uzskatīts, ka 
AIF sistemātiski izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu tad, ja kopējais no visiem 
avotiem piesaistīto līdzekļu apjoms 
pārsniedz AIF pašu kapitālu divos no 
pēdējiem četriem ceturkšņiem.

Or. en

Pamatojums

Piesaistītajiem līdzekļiem var būt atšķirīga nozīme dažādos fondos, un šos līdzekļus var 
aprēķināt dažādos veidos. Tā kā nav metodoloģijas piesaistīto līdzekļu aprēķināšanai, „lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu” definīcijai nav nozīmes.
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Grozījums Nr. 1190
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī iedaļa attiecas tikai uz AIFP, kuri 
pārvalda vienu vai vairākus AIF, kas
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus.

Šī iedaļa attiecas tikai uz AIF, kas izmanto 
piesaistīto līdzekļu ieguldīšanu ES tirgos 
un kuru pārvaldītie aktīvi, ieskaitot 
aktīvus, kas iegūti, izmantojot piesaistītos 
līdzekļus, pārsniedz EUR 100 miljonu 
slieksni.

Or. en

Pamatojums

Mazi AIF nerada sistēmisku risku. Tā kā ir grūti definēt, ko nozīmē lielu piesaistīto līdzekļu 
sistemātiska izmantošana, šis ierobežojums ir jāatceļ.

Grozījums Nr. 1191
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī iedaļa attiecas tikai uz AIFP, kuri 
pārvalda vienu vai vairākus AIF, kas 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus.

Šī iedaļa attiecas tikai uz AIF, kas 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus, un AIFP, kuri pārvalda 
vienu vai vairākus AIF.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu zem virsraksta. Direktīvas 19.–30. pants jāattiecina arī uz AIF.
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Grozījums Nr. 1192
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī iedaļa attiecas tikai uz AIFP, kuri 
pārvalda vienu vai vairākus AIF, kas 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus.

Šī iedaļa attiecas tikai uz AIF, kas 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus, un AIFP, kuri pārvalda 
vienu vai vairākus AIF.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu zem virsraksta. Direktīvas 19.–30. pants jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1193
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī iedaļa attiecas tikai uz AIFP, kuri 
pārvalda vienu vai vairākus AIF, kas
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus.

Šī iedaļa attiecas tikai uz AIFP, kuri 
pārvalda vienu vai vairākus AIF, kas
pakļauti augsta līmeņa sistēmiskam 
riskam.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai jābūt orientētai uz sistēmisku risku, kurā piesaistītie līdzekļi ir tikai viena no 
sastāvdaļām. Piesaistīto līdzekļu risks jānovērtē tikai kombinācijā ar ieguldījumu 
pamatstratēģiju, riska pārvaldības procesiem un līmeni, līdz kādam fondi efektīvi aizsargāti 
pret riskiem.
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Grozījums Nr. 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP ik ceturksni novērtē, vai AIF 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus, un attiecīgi informē 
kompetentās iestādes.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1195
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP ik ceturksni novērtē, vai AIF 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus, un attiecīgi informē 
kompetentās iestādes.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Mazi AIF nerada sistēmisku risku. Tā kā ir grūti definēt lielus piesaistīto līdzekļu apjomus uz 
sistemātiskas bāzes, šis ierobežojums ir jāatceļ.

Grozījums Nr. 1196
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP ik ceturksni novērtē, vai AIF 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus, un attiecīgi informē 

AIF un AIFP ik ceturksni novērtē, vai AIF 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus, un attiecīgi informē 
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kompetentās iestādes. kompetentās iestādes.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu zem virsraksta. Direktīvas 19.–30. pants jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1197
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP ik ceturksni novērtē, vai AIF 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus, un attiecīgi informē 
kompetentās iestādes.

AIF un AIFP ik ceturksni novērtē, vai AIF 
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus, un attiecīgi informē 
kompetentās iestādes.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu zem virsraksta. Direktīvas 19.–30. pants jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1198
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP ik ceturksni novērtē, vai AIF
sistemātiski izmanto lielus piesaistīto 
līdzekļu apjomus, un attiecīgi informē 
kompetentās iestādes.

AIFP ik ceturksni novērtē, vai AIF ir 
pakļauti augsta līmeņa sistēmiskam 
riskam, un attiecīgi informē kompetentās 
iestādes.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz otro daļu tiek uzskatīts, ka 
AIF sistemātiski izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu tad, ja kopējais no visiem 
avotiem piesaistīto līdzekļu apjoms 
pārsniedz AIF pašu kapitālu divos no 
pēdējiem četriem ceturkšņiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1200
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz otro daļu tiek uzskatīts, ka 
AIF sistemātiski izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu tad, ja kopējais no visiem 
avotiem piesaistīto līdzekļu apjoms 
pārsniedz AIF pašu kapitālu divos no 
pēdējiem četriem ceturkšņiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Mazi AIF nerada sistēmisku risku. Tā kā ir grūti definēt lielus piesaistīto līdzekļu apjomus uz 
sistemātiskas bāzes, šis ierobežojums ir jāatceļ.
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Grozījums Nr. 1201
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz otro daļu tiek uzskatīts, ka 
AIF sistemātiski izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu tad, ja kopējais no visiem 
avotiem piesaistīto līdzekļu apjoms 
pārsniedz AIF pašu kapitālu divos no 
pēdējiem četriem ceturkšņiem.

Attiecībā uz otro daļu tiek uzskatīts, ka 
AIF var būt pakļauts augsta līmeņa 
sistēmiskiem riskiem, ja sistemātiski 
izmanto lielu piesaistīto līdzekļu apjomu.
Tomēr tā gan var uzskatīt tikai, ņemot 
vērā AIF ieguldījumu pamatstratēģiju, tās 
riska pārvaldības procesus un līmeni, līdz 
kādam fondi efektīvi aizsargāti pret 
riskiem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz otro daļu tiek uzskatīts, ka 
AIF sistemātiski izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu tad, ja kopējais no visiem 
avotiem piesaistīto līdzekļu apjoms 
pārsniedz AIF pašu kapitālu divos no 
pēdējiem četriem ceturkšņiem.

Attiecībā uz otro daļu tiek uzskatīts, ka 
AIF sistemātiski izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu tad, ja kopējais no visiem 
avotiem piesaistīto līdzekļu apjoms 
pārsniedz AIF pašu kapitālu divos no 
pēdējiem četriem ceturkšņiem.

Or. en



AM\807997LV.doc 13/168 PE439.134v02-00

LV

Grozījums Nr. 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. pants svītrots

Informācijas paziņošana ieguldītājiem

AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, par katru 
šādu AIF:
(a) paziņo ieguldītājiem par maksimālo 
piesaistīto līdzekļu apjomu, ko AIFP var 
izmantot AIF vārdā, kā arī par jebkurām 
tiesībām atkārtoti izmantot līdzekļu 
piesaistīšanas pasākumu ietvaros 
piešķirtu nodrošinājumu vai jebkādu 
garantiju;
(b) ik ceturksni paziņo ieguldītājiem par 
kopējo piesaistīto līdzekļu summu, ko 
katrs AIF izmantojis iepriekšējā 
ceturksnī.

Or. en

Pamatojums

Šis jautājums ir aplūkots 21. pantā.
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Grozījums Nr. 1204
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. pants svītrots

Informācijas paziņošana ieguldītājiem

AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, par katru 
šādu AIF:
(a) paziņo ieguldītājiem par maksimālo 
piesaistīto līdzekļu apjomu, ko AIFP var 
izmantot AIF vārdā, kā arī par jebkurām 
tiesībām atkārtoti izmantot līdzekļu 
piesaistīšanas pasākumu ietvaros 
piešķirtu nodrošinājumu vai jebkādu 
garantiju;
(b) ik ceturksni paziņo ieguldītājiem par 
kopējo piesaistīto līdzekļu summu, ko 
katrs AIF izmantojis iepriekšējā 
ceturksnī.

Or. en

Grozījums Nr. 1205
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. pants svītrots

Informācijas paziņošana ieguldītājiem

AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, par katru 
šādu AIF:
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(a) paziņo ieguldītājiem par maksimālo
piesaistīto līdzekļu apjomu, ko AIFP var 
izmantot AIF vārdā, kā arī par jebkurām 
tiesībām atkārtoti izmantot līdzekļu 
piesaistīšanas pasākumu ietvaros 
piešķirtu nodrošinājumu vai jebkādu 
garantiju;
(b) ik ceturksni paziņo ieguldītājiem par 
kopējo piesaistīto līdzekļu summu, ko 
katrs AIF izmantojis iepriekšējā 
ceturksnī.

Or. en

Grozījums Nr. 1206
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
23. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, par katru 
šādu AIF:

AIF, kas izmanto piesaistītos līdzekļus:

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai būtu konsekvence ar iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 1207
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
23. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, par katru 

AIF, kurš sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, un AIFP, kurš 
pārvalda vienu vai vairākus AIF:
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šādu AIF:

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu zem virsraksta. Direktīvas 19.–30. pants jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1208
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
23. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, par katru 
šādu AIF:

AIF, kurš sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, un AIFP, kurš 
pārvalda vienu vai vairākus AIF:

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu zem virsraksta. Direktīvas 19.–30. pants jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1209
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
23. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) paziņo ieguldītājiem par maksimālo 
piesaistīto līdzekļu apjomu, ko AIFP var 
izmantot AIF vārdā, kā arī par jebkurām 
tiesībām atkārtoti izmantot līdzekļu 
piesaistīšanas pasākumu ietvaros piešķirtu 
nodrošinājumu vai jebkādu garantiju;

a) paziņo ieguldītājiem par maksimālo 
piesaistīto līdzekļu apjomu, ko AIF var 
izmantot, kā arī par jebkurām tiesībām 
atkārtoti izmantot līdzekļu piesaistīšanas 
pasākumu ietvaros piešķirtu nodrošinājumu 
vai jebkādu garantiju;

Or. en
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Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai būtu konsekvence ar iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 1210
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
23. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) paziņo ieguldītājiem par maksimālo 
piesaistīto līdzekļu apjomu, ko AIFP var 
izmantot AIF vārdā, kā arī par jebkurām 
tiesībām atkārtoti izmantot līdzekļu 
piesaistīšanas pasākumu ietvaros piešķirtu 
nodrošinājumu vai jebkādu garantiju;

a) paziņo ieguldītājiem par maksimālo 
piesaistīto līdzekļu apjomu, ko var 
izmantot, kā arī par jebkurām tiesībām 
atkārtoti izmantot līdzekļu piesaistīšanas 
pasākumu ietvaros piešķirtu nodrošinājumu 
vai jebkādu garantiju;

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu zem virsraksta. Direktīvas 19.–30. pants jāattiecina arī uz AIF.

Grozījums Nr. 1211
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
23. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) paziņo ieguldītājiem par maksimālo 
piesaistīto līdzekļu apjomu, ko AIFP var 
izmantot AIF vārdā, kā arī par jebkurām 
tiesībām atkārtoti izmantot līdzekļu 
piesaistīšanas pasākumu ietvaros piešķirtu 
nodrošinājumu vai jebkādu garantiju;

a) paziņo ieguldītājiem par maksimālo 
piesaistīto līdzekļu apjomu, ko var 
izmantot, kā arī par jebkurām tiesībām 
atkārtoti izmantot līdzekļu piesaistīšanas 
pasākumu ietvaros piešķirtu nodrošinājumu 
vai jebkādu garantiju;

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu zem virsraksta. Direktīvas 19.–30. pants jāattiecina arī uz AIF.
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Grozījums Nr. 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
23. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ik ceturksni paziņo ieguldītājiem par 
kopējo piesaistīto līdzekļu summu, ko katrs 
AIF izmantojis iepriekšējā ceturksnī.

b) ik ceturksni paziņo ieguldītājiem par 
kopējo piesaistīto līdzekļu summu, ko katrs 
AIF izmantojis iepriekšējā ceturksnī, 
pieciem lielākajiem skaidras naudas vai 
vērtspapīru aizņēmumu avotiem un 
sadalījumu starp piesaistītajiem 
līdzekļiem, kas nāk no skaidras naudas 
vai vērtspapīru aizņēmumiem, un 
atvasinātajos finanšu instrumentos 
iestrādātajiem piesaistītajiem līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Ieguldītājiem precīzi jāapzinās iespējamie riski, ieskaitot darījuma partneru risku (kā to 
apliecina skaidras naudas vai vērtspapīru aizņēmumu avots).

Grozījums Nr. 1213
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
23. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ik ceturksni paziņo ieguldītājiem par 
kopējo piesaistīto līdzekļu summu, ko 
katrs AIF izmantojis iepriekšējā 
ceturksnī.

b) ik ceturksni paziņo ieguldītājiem par
iepriekšējā ceturksnī izmantoto kopējo 
piesaistīto līdzekļu summu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu zem virsraksta. Direktīvas 19.–30. pants jāattiecina arī uz AIF.
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Grozījums Nr. 1214
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
23. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ik ceturksni paziņo ieguldītājiem par 
kopējo piesaistīto līdzekļu summu, ko katrs 
AIF izmantojis iepriekšējā ceturksnī.

b) ik ceturksni paziņo ieguldītājiem par 
iepriekšējā ceturksnī izmantoto kopējo 
piesaistīto līdzekļu summu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai būtu konsekvence ar iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 1215
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
23. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ik ceturksni paziņo ieguldītājiem par 
kopējo piesaistīto līdzekļu summu, ko katrs 
AIF izmantojis iepriekšējā ceturksnī.

b) ik ceturksni paziņo ieguldītājiem par 
iepriekšējā ceturksnī izmantoto kopējo 
piesaistīto līdzekļu summu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu zem virsraksta. Direktīvas 19.–30. pants jāattiecina arī uz AIF.



PE439.134v02-00 20/168 AM\807997LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. pants svītrots

Paziņojumu sniegšana kompetentajām 
iestādēm

1. AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, regulāri 
sniedz piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm informāciju par 
katra tā pārvaldītā AIF izmantoto kopējo 
piesaistīto līdzekļu apjomu un par 
sadalījumu starp piesaistītajiem 
līdzekļiem, kas nāk no skaidras naudas 
vai vērtspapīru aizņēmumiem, un 
atvasinātajos finanšu instrumentos 
iestrādātajiem piesaistītajiem līdzekļiem.
Šai informācijai jāietver to piecu lielāko 
avotu identitātes, kuri snieguši skaidras 
naudas vai vērtspapīru aizņēmumus, 
attiecībā uz katru no AIFP pārvaldītajiem 
AIF un piesaistīto līdzekļu summas, kas 
saņemtas no katras no šīm vienībām, 
attiecībā uz katru no AIFP pārvaldītajiem 
AIF.
2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
informācijas paziņošanas prasības 
attiecībā uz piesaistītajiem līdzekļiem un 
to, cik bieži sniedz paziņojumus 
kompetentajām iestādēm un paziņo 
informāciju ieguldītājiem.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Šis jautājums ir aplūkots 21. pantā.

Grozījums Nr. 1217
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumu sniegšana kompetentajām 
iestādēm

svītrots

1. AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, regulāri 
sniedz piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm informāciju par 
katra tā pārvaldītā AIF izmantoto kopējo 
piesaistīto līdzekļu apjomu un par 
sadalījumu starp piesaistītajiem 
līdzekļiem, kas nāk no skaidras naudas 
vai vērtspapīru aizņēmumiem, un 
atvasinātajos finanšu instrumentos 
iestrādātajiem piesaistītajiem līdzekļiem.
Šai informācijai jāietver to piecu lielāko 
avotu identitātes, kuri snieguši skaidras 
naudas vai vērtspapīru aizņēmumus, 
attiecībā uz katru no AIFP pārvaldītajiem 
AIF un piesaistīto līdzekļu summas, kas 
saņemtas no katras no šīm vienībām, 
attiecībā uz katru no AIFP pārvaldītajiem 
AIF.
2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
informācijas paziņošanas prasības 
attiecībā uz piesaistītajiem līdzekļiem un 
to, cik bieži sniedz paziņojumus 
kompetentajām iestādēm un paziņo 
informāciju ieguldītājiem.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
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punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1218
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumu sniegšana kompetentajām 
iestādēm

svītrots

1. AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, regulāri 
sniedz piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm informāciju par 
katra tā pārvaldītā AIF izmantoto kopējo 
piesaistīto līdzekļu apjomu un par 
sadalījumu starp piesaistītajiem 
līdzekļiem, kas nāk no skaidras naudas 
vai vērtspapīru aizņēmumiem, un 
atvasinātajos finanšu instrumentos 
iestrādātajiem piesaistītajiem līdzekļiem.
Šai informācijai jāietver to piecu lielāko 
avotu identitātes, kuri snieguši skaidras 
naudas vai vērtspapīru aizņēmumus, 
attiecībā uz katru no AIFP pārvaldītajiem 
AIF un piesaistīto līdzekļu summas, kas 
saņemtas no katras no šīm vienībām, 
attiecībā uz katru no AIFP pārvaldītajiem 
AIF.
2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
informācijas paziņošanas prasības 
attiecībā uz piesaistītajiem līdzekļiem un 
to, cik bieži sniedz paziņojumus 
kompetentajām iestādēm un paziņo 
informāciju ieguldītājiem.
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. en

Grozījums Nr. 1219
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumu sniegšana kompetentajām 
iestādēm

svītrots

1. AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, regulāri
sniedz piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm informāciju par 
katra tā pārvaldītā AIF izmantoto kopējo 
piesaistīto līdzekļu apjomu un par 
sadalījumu starp piesaistītajiem 
līdzekļiem, kas nāk no skaidras naudas 
vai vērtspapīru aizņēmumiem, un 
atvasinātajos finanšu instrumentos 
iestrādātajiem piesaistītajiem līdzekļiem.
Šai informācijai jāietver to piecu lielāko 
avotu identitātes, kuri snieguši skaidras 
naudas vai vērtspapīru aizņēmumus, 
attiecībā uz katru no AIFP pārvaldītajiem 
AIF un piesaistīto līdzekļu summas, kas 
saņemtas no katras no šīm vienībām, 
attiecībā uz katru no AIFP pārvaldītajiem 
AIF.
2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
informācijas paziņošanas prasības 
attiecībā uz piesaistītajiem līdzekļiem un 
to, cik bieži sniedz paziņojumus 
kompetentajām iestādēm un paziņo 
informāciju ieguldītājiem.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
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nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1220
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus
AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, regulāri sniedz
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm informāciju par katra tā 
pārvaldītā AIF izmantoto kopējo piesaistīto 
līdzekļu apjomu un par sadalījumu starp 
piesaistītajiem līdzekļiem, kas nāk no 
skaidras naudas vai vērtspapīru 
aizņēmumiem, un atvasinātajos finanšu 
instrumentos iestrādātajiem piesaistītajiem 
līdzekļiem.

1. AIF, kas izmanto piesaistītos līdzekļus,
kuru aktīvi, ieskaitot aktīvus, kas iegūti, 
izmantojot piesaistītos līdzekļus, pārsniedz 
EUR 100 miljonu slieksni, regulāri sniedz
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei 
(EVTI) informāciju par katra tā pārvaldītā 
AIF izmantoto kopējo piesaistīto līdzekļu 
apjomu un par sadalījumu starp 
piesaistītajiem līdzekļiem, kas nāk no 
skaidras naudas vai vērtspapīru 
aizņēmumiem, un atvasinātajos finanšu 
instrumentos iestrādātajiem piesaistītajiem 
līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Lielākajiem AIF jāsniedz tieša informācija EVTI par piesaistītajiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 1221
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 

1. AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 
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piesaistīto līdzekļu apjomu, regulāri sniedz 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm informāciju par katra tā pārvaldītā 
AIF izmantoto kopējo piesaistīto līdzekļu 
apjomu un par sadalījumu starp 
piesaistītajiem līdzekļiem, kas nāk no 
skaidras naudas vai vērtspapīru 
aizņēmumiem, un atvasinātajos finanšu 
instrumentos iestrādātajiem piesaistītajiem 
līdzekļiem.

piesaistīto līdzekļu apjomu, regulāri sniedz
EVTI, Eiropas Sistēmisko risku padomei 
(ESRP) un piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm informāciju par 
katra tā pārvaldītā AIF izmantoto kopējo 
piesaistīto līdzekļu apjomu un par 
sadalījumu starp piesaistītajiem līdzekļiem, 
kas nāk no skaidras naudas vai vērtspapīru 
aizņēmumiem, un atvasinātajos finanšu 
instrumentos iestrādātajiem piesaistītajiem 
līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

EVTI vajadzētu darboties kā AIFP galīgajam uzraugam, tādēļ šai iestādei vajadzētu adresēt 
visus ziņojumus un būtisko informāciju. Piesaistītu līdzekļu gadījumā ziņojumus vajadzētu 
adresēt arī Eiropas Sistēmisko risku padomei.

Grozījums Nr. 1222
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus
AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, regulāri sniedz 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm informāciju par katra tā 
pārvaldītā AIF izmantoto kopējo 
piesaistīto līdzekļu apjomu un par 
sadalījumu starp piesaistītajiem līdzekļiem, 
kas nāk no skaidras naudas vai vērtspapīru 
aizņēmumiem, un atvasinātajos finanšu 
instrumentos iestrādātajiem piesaistītajiem 
līdzekļiem.

1. AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, un AIFP, kurš 
pārvalda vienu vai vairākus šādus AIF,
regulāri sniedz piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm informāciju par 
izmantoto kopējo piesaistīto līdzekļu 
apjomu un par sadalījumu starp 
piesaistītajiem līdzekļiem, kas nāk no 
skaidras naudas vai vērtspapīru 
aizņēmumiem, un atvasinātajos finanšu 
instrumentos iestrādātajiem piesaistītajiem 
līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešama pārredzama Eiropas līmeņa aprēķina metode konsekventai izmantoto 
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piesaistīto līdzekļu novērtēšanai. Jaunajām Eiropas Uzraudzības iestādēm jāņem aktīva 
dalība šajā procesā.

Grozījums Nr. 1223
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus
AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, regulāri sniedz 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm informāciju par katra tā 
pārvaldītā AIF izmantoto kopējo 
piesaistīto līdzekļu apjomu un par 
sadalījumu starp piesaistītajiem līdzekļiem, 
kas nāk no skaidras naudas vai vērtspapīru 
aizņēmumiem, un atvasinātajos finanšu 
instrumentos iestrādātajiem piesaistītajiem 
līdzekļiem.

1. AIF, kas sistemātiski izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu, un AIFP, kurš 
pārvalda vienu vai vairākus šādus AIF,
regulāri sniedz piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm informāciju par 
izmantoto kopējo piesaistīto līdzekļu 
apjomu un par sadalījumu starp 
piesaistītajiem līdzekļiem, kas nāk no 
skaidras naudas vai vērtspapīru 
aizņēmumiem, un atvasinātajos finanšu 
instrumentos iestrādātajiem piesaistītajiem 
līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1224
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šai informācijai jāietver to piecu lielāko 
avotu identitātes, kuri snieguši skaidras 
naudas vai vērtspapīru aizņēmumus, 
attiecībā uz katru no AIFP pārvaldītajiem 
AIF un piesaistīto līdzekļu summas, kas 
saņemtas no katras no šīm vienībām, 
attiecībā uz katru no AIFP pārvaldītajiem 
AIF.

Šai informācijai jāietver to piecu lielāko 
avotu identitātes, kuri snieguši skaidras 
naudas vai vērtspapīru aizņēmumus, un 
piesaistīto līdzekļu summas, kas saņemtas 
no katras no šīm vienībām.

Or. en
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Pamatojums

Nepieciešama pārredzama Eiropas līmeņa aprēķina metode konsekventai izmantoto 
piesaistīto līdzekļu novērtēšanai. Jaunajām Eiropas Uzraudzības iestādēm jāņem aktīva 
dalība šajā procesā.

Grozījums Nr. 1225
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šai informācijai jāietver to piecu lielāko 
avotu identitātes, kuri snieguši skaidras 
naudas vai vērtspapīru aizņēmumus, 
attiecībā uz katru no AIFP pārvaldītajiem 
AIF un piesaistīto līdzekļu summas, kas 
saņemtas no katras no šīm vienībām, 
attiecībā uz katru no AIFP pārvaldītajiem 
AIF.

Šai informācijai jāietver to piecu lielāko 
avotu identitātes, kuri snieguši skaidras 
naudas vai vērtspapīru aizņēmumus, un 
piesaistīto līdzekļu summas, kas saņemtas 
no katras no šīm vienībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1226
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
informācijas paziņošanas prasības attiecībā 
uz piesaistītajiem līdzekļiem un to, cik 
bieži sniedz paziņojumus kompetentajām 
iestādēm un paziņo informāciju 
ieguldītājiem.

Komisija, izmantojot deleģētos aktus 
atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam, var 
noteikt īstenošanas pasākumus, tādējādi 
detalizētāk nosakot informācijas 
paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un to, cik bieži 
sniedz paziņojumus kompetentajām 
iestādēm un paziņo informāciju 
ieguldītājiem.

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. en

Pamatojums

Šis formulējums atbilst jaunajām „komitoloģijas” procedūrām, ja šis pants tiek saglabāts.

Grozījums Nr. 1227
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
informācijas paziņošanas prasības attiecībā 
uz piesaistītajiem līdzekļiem un to, cik 
bieži sniedz paziņojumus kompetentajām 
iestādēm un paziņo informāciju 
ieguldītājiem.

2. Komisija pēc ESRP un EVTI 
uzklausīšanas atbilstoši 49.a, 49.b un 
49.c pantam pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot informācijas 
paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un to, cik bieži 
sniedz paziņojumus kompetentajām 
iestādēm un paziņo informāciju 
ieguldītājiem.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, ka Eiropas uzraudzības arhitektūras jaunie dalībnieki pilda savas funkcijas.

Grozījums Nr. 1228
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
informācijas paziņošanas prasības attiecībā 
uz piesaistītajiem līdzekļiem un to, cik 

2. Komisija pēc ESRP un EVTI 
uzklausīšanas atbilstoši 49.a, 49.b un 
49.c pantam pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot informācijas 
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bieži sniedz paziņojumus kompetentajām 
iestādēm un paziņo informāciju 
ieguldītājiem.

paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un to, cik bieži 
sniedz paziņojumus kompetentajām 
iestādēm un paziņo informāciju
ieguldītājiem.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešama pārredzama Eiropas līmeņa aprēķina metode konsekventai izmantoto 
piesaistīto līdzekļu novērtēšanai. Jaunajām Eiropas Uzraudzības iestādēm jāņem aktīva 
dalība šajā procesā.

Grozījums Nr. 1229
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot 
informācijas paziņošanas prasības attiecībā 
uz piesaistītajiem līdzekļiem un to, cik 
bieži sniedz paziņojumus kompetentajām 
iestādēm un paziņo informāciju 
ieguldītājiem.

2. Komisija pēc ESRP un EVTI 
uzklausīšanas atbilstoši 49.a, 49.b un 
49.c pantam pieņem deleģētos aktus, 
tādējādi detalizētāk nosakot informācijas 
paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un to, cik bieži 
sniedz paziņojumus kompetentajām 
iestādēm un paziņo informāciju 
ieguldītājiem.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešama pārredzama Eiropas līmeņa aprēķina metode konsekventai izmantoto 
piesaistīto līdzekļu novērtēšanai. Jaunajām Eiropas Uzraudzības iestādēm jāņem aktīva 
dalība šajā procesā.
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Grozījums Nr. 1230
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem arī deleģētos aktus 
atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam, 
precizējot metodoloģiju piesaistīto līdzekļu 
aprēķināšanai. Šī metodoloģija atbilst 
22. pantam, attiecinot kopējo no visiem 
avotiem piesaistīto līdzekļu apjomu uz 
AIF pašu kapitālu.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešama pārredzama Eiropas līmeņa aprēķina metode konsekventai izmantoto 
piesaistīto līdzekļu novērtēšanai. Jaunajām Eiropas Uzraudzības iestādēm jāņem aktīva 
dalība šajā procesā.

Grozījums Nr. 1231
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem arī deleģētos aktus 
atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam, 
precizējot metodoloģiju piesaistīto līdzekļu 
aprēķināšanai. Šī metodoloģija atbilst 
22. pantam, attiecinot kopējo no visiem 
avotiem piesaistīto līdzekļu apjomu uz 
AIF pašu kapitālu.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešama pārredzama Eiropas līmeņa aprēķina metode konsekventai izmantoto 
piesaistīto līdzekļu novērtēšanai. Jaunajām Eiropas Uzraudzības iestādēm jāņem aktīva 
dalība šajā procesā.
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Grozījums Nr. 1232
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kredītiestādes, kas apstiprinātas atbilstoši 
Direktīvai 2006/48/EK, un ieguldījumu 
sabiedrības, kas apstiprinātas atbilstoši 
Direktīvai 2004/39/EK un kuras ir 
partnerattiecībās ar AIF, ievieš un uztur 
mehānismus, lai uzraudzītu gan atsevišķi, 
gan globāli ar šiem AIF saistītos 
piesaistītos līdzekļus, un līgumiski nosaka 
robežas partneru riskam saistībā ar katru 
AIF un AIF, kas izmanto to pašu 
ieguldījumu stratēģiju.

Or. en

Pamatojums

Sistēmisko risku efektīvai uzraudzībai un pārvaldībai ir vajadzīgs mehānisms, ar kuru varētu 
noskaidrot un efektīvi organizēt informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES iestādēm.
EVTI vajadzētu būt pilnvarotai saņemt attiecīgo informāciju, pastāvīgi vai uz ad hoc pamata 
risināt jautājumus ar dalībvalstu iestādēm un fondu pārvaldniekiem, pieņemt juridiski 
saistošus tehniskos standartus, lai identificētu un vērstos pret riskiem saistībā ar finanšu tirgu 
integritāti un stabilitāti, tostarp sistēmiskiem riskiem, kādi rodas no pārmērīgas līdzekļu 
piesaistīšanas.

Grozījums Nr. 1233
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes izmanto 
saskaņā ar 24. pantu paziņojamo
informāciju, lai noteiktu, cik lielā mērā

1. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 
izmanto saskaņā ar 21. pantu apkopoto
informāciju, lai noteiktu, cik lielā mērā
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piesaistīto līdzekļu izmantošana veicina 
sistēmiska riska veidošanos finanšu 
sistēmā vai risku veidošanos nesakārtotos 
tirgos.

AIFP darbība veicina sistēmiska riska 
veidošanos finanšu sistēmā vai risku 
veidošanos nesakārtotos tirgos.

Or. en

Pamatojums

Sistēmisko risku efektīvai uzraudzībai un pārvaldībai ir vajadzīgs mehānisms, ar kuru varētu 
noskaidrot un efektīvi organizēt informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES iestādēm.
EVTI vajadzētu būt pilnvarotai saņemt attiecīgo informāciju, pastāvīgi vai uz ad hoc pamata 
risināt jautājumus ar dalībvalstu iestādēm un fondu pārvaldniekiem, pieņemt juridiski 
saistošus tehniskos standartus, lai identificētu un vērstos pret riskiem saistībā ar finanšu tirgu 
integritāti un stabilitāti, tostarp sistēmiskiem riskiem, kādi rodas no pārmērīgas līdzekļu 
piesaistīšanas.

Grozījums Nr. 1234
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes izmanto
saskaņā ar 24. pantu paziņojamo 
informāciju, lai noteiktu, cik lielā mērā 
piesaistīto līdzekļu izmantošana veicina 
sistēmiska riska veidošanos finanšu 
sistēmā vai risku veidošanos nesakārtotos 
tirgos.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta 
ESRP saskaņā ar 21. pantu paziņojamo 
informāciju, lai noteiktu, cik lielā mērā 
piesaistīto līdzekļu izmantošana veicina 
sistēmiska riska veidošanos finanšu 
sistēmā vai risku veidošanos nesakārtotos 
tirgos.

Or. en

Grozījums Nr. 1235
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka piederības 1. Dalībvalstis nodrošina, ka EVTI, ESRP 
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dalībvalsts kompetentās iestādes izmanto 
saskaņā ar 24. pantu paziņojamo 
informāciju, lai noteiktu, cik lielā mērā 
piesaistīto līdzekļu izmantošana veicina 
sistēmiska riska veidošanos finanšu 
sistēmā vai risku veidošanos nesakārtotos 
tirgos.

un piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes izmanto saskaņā ar 24. pantu 
paziņojamo informāciju, lai noteiktu, cik 
lielā mērā piesaistīto līdzekļu izmantošana 
veicina sistēmiska riska veidošanos finanšu 
sistēmā vai risku veidošanos nesakārtotos 
tirgos.

Or. en

Pamatojums

EVTI vajadzētu darboties kā AIFP galīgajam uzraugam, tādēļ šai iestādei vajadzētu adresēt 
visus ziņojumus un būtisko informāciju. Piesaistītu līdzekļu gadījumā ziņojumus vajadzētu 
adresēt arī Eiropas Sistēmisko risku padomei.

Grozījums Nr. 1236
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes izmanto 
saskaņā ar 24. pantu paziņojamo 
informāciju, lai noteiktu, cik lielā mērā 
piesaistīto līdzekļu izmantošana veicina 
sistēmiska riska veidošanos finanšu 
sistēmā vai risku veidošanos nesakārtotos 
tirgos.

1. Komisija nodrošina, ka EVTI izmanto 
saskaņā ar 24. pantu paziņojamo 
informāciju, lai noteiktu, cik lielā mērā 
piesaistīto līdzekļu izmantošana veicina 
sistēmiska riska veidošanos finanšu 
sistēmā vai risku veidošanos nesakārtotos 
tirgos.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai būtu konsekvence ar iepriekšējiem grozījumiem.
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Grozījums Nr. 1237
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piederības dalībvalstis nodrošina, ka 
visa saskaņā ar 24. pantu saņemtā
informācija, apkopota par visiem tās 
uzraudzītajiem AIFP, tiek padarīta 
pieejama citām kompetentajām iestādēm 
atbilstoši 46. pantā par uzraudzības 
sadarbību paredzētajai procedūrai. Tā 
nekavējoties ar šī mehānisma starpniecību
un divpusēji arī sniedz informāciju citām
tieši iesaistītajām dalībvalstīm, ja AIFP 
savu pienākumu ietvaros var potenciāli 
radīt būtisku darījuma partneru risku 
kredītiestādei vai citai sistēmiski saistītai 
iestādei citās dalībvalstīs.

2. AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes nodrošina, ka visa 
saskaņā ar 21. pantu apkopotā informācija 
par visiem tās uzraudzītajiem AIFP, tiek
nekavējoties nodota EVTI un padarīta 
pieejama citu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm un ESRP atbilstoši 46. pantā par 
uzraudzības sadarbību paredzētajai 
procedūrai. Kompetentās iestādes ar šā
mehānisma starpniecību nekavējoties
sniedz informāciju arī EVTI un ESRP, kā 
arī divpusēji citu tieši iesaistīto dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, ja AIFP ar savu
darbību savu pienākumu ietvaros var 
potenciāli radīt būtisku darījuma partneru 
risku kredītiestādei vai citai sistēmiski 
saistītai iestādei šajās citās dalībvalstīs, vai 
arī ietekmēt finanšu tirgu pārdomātu 
darbību.

Or. en

Pamatojums

Sistēmisko risku efektīvai uzraudzībai un pārvaldībai ir vajadzīgs mehānisms, ar kuru varētu 
noskaidrot un efektīvi organizēt informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES iestādēm.
EVTI vajadzētu būt pilnvarotai saņemt attiecīgo informāciju, pastāvīgi vai uz ad hoc pamata 
risināt jautājumus ar dalībvalstu iestādēm un fondu pārvaldniekiem, pieņemt juridiski 
saistošus tehniskos standartus, lai identificētu un vērstos pret riskiem saistībā ar finanšu tirgu 
integritāti un stabilitāti, tostarp sistēmiskiem riskiem, kādi rodas no pārmērīgas līdzekļu 
piesaistīšanas.
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Grozījums Nr. 1238
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piederības dalībvalstis nodrošina, ka 
visa saskaņā ar 24. pantu saņemtā
informācija, apkopota par visiem tās
uzraudzītajiem AIFP, tiek padarīta 
pieejama citām kompetentajām iestādēm 
atbilstoši 46. pantā par uzraudzības 
sadarbību paredzētajai procedūrai. Tā
nekavējoties ar šī mehānisma starpniecību 
un divpusēji arī sniedz informāciju citām
tieši iesaistītajām dalībvalstīm, ja AIFP 
savu pienākumu ietvaros var potenciāli 
radīt būtisku darījuma partneru risku 
kredītiestādei vai citai sistēmiski saistītai 
iestādei citās dalībvalstīs.

2. Piederības dalībvalstu kompetentās 
iestādes nodrošina, ka visa saskaņā ar
21. pantu apkopotā informācija par visiem
to uzraudzītajiem AIFP, tiek padarīta 
pieejama citu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, EVTI un ESRP atbilstoši 
46. pantā par uzraudzības sadarbību 
paredzētajai procedūrai. Šīs iestādes
nekavējoties ar šā mehānisma starpniecību 
un divpusēji arī sniedz informāciju citu
tieši iesaistīto dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, ja AIFP savu pienākumu ietvaros
vai šā AIFP pārvaldīts AIF var potenciāli
radīt būtisku darījuma partneru risku 
kredītiestādei vai citai sistēmiski saistītai 
iestādei šajās citās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 1239
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piederības dalībvalstis nodrošina, ka 
visa saskaņā ar 24. pantu saņemtā
informācija, apkopota par visiem tās
uzraudzītajiem AIFP, tiek padarīta 
pieejama citām kompetentajām iestādēm 
atbilstoši 46. pantā par uzraudzības 
sadarbību paredzētajai procedūrai. Tā
nekavējoties ar šī mehānisma starpniecību 
un divpusēji arī sniedz informāciju citām
tieši iesaistītajām dalībvalstīm, ja AIFP 
savu pienākumu ietvaros var potenciāli 

2. Piederības dalībvalstu kompetentās 
iestādes nodrošina, ka visa saskaņā ar
21. pantu apkopotā informācija par visiem
to uzraudzītajiem AIFP, tiek padarīta 
pieejama citu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, EVTI un ESRP atbilstoši 
46. pantā par uzraudzības sadarbību 
paredzētajai procedūrai. Šīs iestādes
nekavējoties ar šā mehānisma starpniecību 
un divpusēji arī sniedz informāciju citu
tieši iesaistīto dalībvalstu kompetentajām 
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radīt būtisku darījuma partneru risku 
kredītiestādei vai citai sistēmiski saistītai 
iestādei citās dalībvalstīs.

iestādēm, ja AIFP savu pienākumu ietvaros
vai šā AIFP pārvaldīts AIF var potenciāli
radīt būtisku darījuma partneru risku 
kredītiestādei vai citai sistēmiski saistītai 
iestādei šajās citās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 1240
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piederības dalībvalstis nodrošina, ka 
visa saskaņā ar 24. pantu saņemtā
informācija, apkopota par visiem tās
uzraudzītajiem AIFP, tiek padarīta 
pieejama citām kompetentajām iestādēm 
atbilstoši 46. pantā par uzraudzības 
sadarbību paredzētajai procedūrai. Tā
nekavējoties ar šī mehānisma starpniecību 
un divpusēji arī sniedz informāciju citām
tieši iesaistītajām dalībvalstīm, ja AIFP 
savu pienākumu ietvaros var potenciāli 
radīt būtisku darījuma partneru risku 
kredītiestādei vai citai sistēmiski saistītai 
iestādei citās dalībvalstīs.

2. Piederības dalībvalstu kompetentās 
iestādes nodrošina, ka visa saskaņā ar
21. pantu apkopotā informācija par visiem
to uzraudzītajiem AIFP, tiek padarīta 
pieejama citu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, EVTI un ESRP atbilstoši 
46. pantā par uzraudzības sadarbību 
paredzētajai procedūrai. Šīs iestādes
nekavējoties ar šā mehānisma starpniecību 
un divpusēji arī sniedz informāciju citu
tieši iesaistīto dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, ja AIFP savu pienākumu ietvaros
vai šā AIFP pārvaldīts AIF var potenciāli
radīt būtisku darījuma partneru risku 
kredītiestādei vai citai sistēmiski saistītai 
iestādei šajās citās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums
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Grozījums Nr. 1241
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piederības dalībvalstis nodrošina, ka visa 
saskaņā ar 24. pantu saņemtā informācija, 
apkopota par visiem tās uzraudzītajiem 
AIFP, tiek padarīta pieejama citām 
kompetentajām iestādēm atbilstoši 
46. pantā par uzraudzības sadarbību 
paredzētajai procedūrai. Tā nekavējoties 
ar šī mehānisma starpniecību un divpusēji 
arī sniedz informāciju citām tieši 
iesaistītajām dalībvalstīm, ja AIFP savu 
pienākumu ietvaros var potenciāli radīt 
būtisku darījuma partneru risku 
kredītiestādei vai citai sistēmiski saistītai 
iestādei citās dalībvalstīs.

2. Piederības dalībvalstis nodrošina, ka visa 
saskaņā ar 21. pantu saņemtā informācija, 
apkopota par visiem tās uzraudzītajiem 
AIFP, tiek padarīta pieejama citām 
kompetentajām iestādēm Savienībā un 
EVTI. Piederības dalībvalstu kompetentās 
iestādes nekavējoties ar šā mehānisma 
starpniecību atbilstoši 46. pantā par 
uzraudzības sadarbību paredzētajai 
procedūrai un divpusēji arī sniedz 
informāciju citām tieši iesaistītajām 
dalībvalstīm, ja AIFP savu pienākumu 
ietvaros var potenciāli radīt būtisku 
darījuma partneru risku kredītiestādei vai 
citai sistēmiski saistītai iestādei šajās citās 
dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 1242
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piederības dalībvalstis nodrošina, ka 
visa saskaņā ar 24. pantu saņemtā 
informācija, apkopota par visiem tās 
uzraudzītajiem AIFP, tiek padarīta
pieejama citām kompetentajām iestādēm 
atbilstoši 46. pantā par uzraudzības 
sadarbību paredzētajai procedūrai. Tā 
nekavējoties ar šī mehānisma starpniecību 
un divpusēji arī sniedz informāciju citām 
tieši iesaistītajām dalībvalstīm, ja AIFP
savu pienākumu ietvaros var potenciāli 

2. EVTI nodrošina, ka visa saskaņā ar 
24. pantu saņemtā informācija, apkopota 
par visiem tās uzraudzītajiem AIFP, tiek 
padarīta pieejama dalībvalstu
kompetentajām iestādēm atbilstoši 
46. pantā par uzraudzības sadarbību 
paredzētajai procedūrai. Tā nekavējoties ar 
šā mehānisma starpniecību un divpusēji arī 
sniedz informāciju citām tieši iesaistītajām 
dalībvalstīm, ja AIFP var potenciāli radīt 
būtisku darījuma partneru risku 
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radīt būtisku darījuma partneru risku 
kredītiestādei vai citai sistēmiski saistītai 
iestādei citās dalībvalstīs.

kredītiestādei vai citai sistēmiski saistītai 
iestādei dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai būtu konsekvence ar iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piederības dalībvalstis nodrošina, ka visa 
saskaņā ar 24. pantu saņemtā informācija, 
apkopota par visiem tās uzraudzītajiem 
AIFP, tiek padarīta pieejama citām 
kompetentajām iestādēm atbilstoši 
46. pantā par uzraudzības sadarbību 
paredzētajai procedūrai. Tā nekavējoties ar 
šī mehānisma starpniecību un divpusēji arī 
sniedz informāciju citām tieši iesaistītajām 
dalībvalstīm, ja AIFP savu pienākumu 
ietvaros var potenciāli radīt būtisku 
darījuma partneru risku kredītiestādei vai 
citai sistēmiski saistītai iestādei citās 
dalībvalstīs.

2. Piederības dalībvalstis nodrošina, ka visa 
saskaņā ar 24. pantu saņemtā informācija 
tiek padarīta pieejama citām 
kompetentajām iestādēm atbilstoši 
46. pantā par uzraudzības sadarbību 
paredzētajai procedūrai. Tā nekavējoties ar 
šā mehānisma starpniecību un divpusēji arī 
sniedz informāciju citām tieši iesaistītajām 
dalībvalstīm, ja AIFP savu pienākumu 
ietvaros var potenciāli radīt būtisku 
darījuma partneru risku kredītiestādei vai 
citai sistēmiski saistītai iestādei citās 
dalībvalstīs. Informācija, ko sniedz 
atbilstoši šim punktam, tiek apkopota 
EVTI. EVTI izveido un izmanto īpašu, 
šādas apkopošanas vajadzībām izveidotu 
datu bāzi, kas ir pieejama visu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Visu pieejamo informāciju vajadzētu uzglabāt globalā kredītu reģistrā, ko izveido EVRK. Tas 
atbilst De Larosière ziņojumā izteiktajai vēlmei izveidot globālu piesaistīto tirdzniecības 
posteņu direktoriju. EVRK savāktās informācijas apokopošanu vajadzētu atstāt tiesību aktu 
2. līmenī.
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Grozījums Nr. 1244
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piederības dalībvalstis nodrošina, ka visa 
saskaņā ar 24. pantu saņemtā informācija, 
apkopota par visiem tās uzraudzītajiem 
AIFP, tiek padarīta pieejama citām 
kompetentajām iestādēm atbilstoši 
46. pantā par uzraudzības sadarbību 
paredzētajai procedūrai. Tā nekavējoties ar
šī mehānisma starpniecību un divpusēji arī 
sniedz informāciju citām tieši iesaistītajām 
dalībvalstīm, ja AIFP savu pienākumu 
ietvaros var potenciāli radīt būtisku 
darījuma partneru risku kredītiestādei vai 
citai sistēmiski saistītai iestādei citās 
dalībvalstīs.

2. Piederības dalībvalstis nodrošina, ka visa 
saskaņā ar 24. pantu saņemtā informācija, 
apkopota par visiem tās uzraudzītajiem
AIF un AIFP, tiek padarīta pieejama citām 
kompetentajām iestādēm, kā arī ESRP un 
EVTI atbilstoši 46. pantā par uzraudzības 
sadarbību paredzētajai procedūrai.
Dalībvalstis nekavējoties ar šā mehānisma 
starpniecību un divpusēji arī sniedz 
informāciju citām tieši iesaistītajām 
dalībvalstīm, ja AIF un AIFP savu 
pienākumu ietvaros var potenciāli radīt 
būtisku darījuma partneru risku 
kredītiestādei vai citai sistēmiski saistītai 
iestādei citās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 1245
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piederības dalībvalstis nodrošina, ka visa 
saskaņā ar 24. pantu saņemtā informācija, 
apkopota par visiem tās uzraudzītajiem 
AIFP, tiek padarīta pieejama citām 
kompetentajām iestādēm atbilstoši 46. 
pantā par uzraudzības sadarbību 
paredzētajai procedūrai. Tā nekavējoties ar
šī mehānisma starpniecību un divpusēji arī 
sniedz informāciju citām tieši iesaistītajām 
dalībvalstīm, ja AIFP savu pienākumu 

2. Piederības dalībvalstis nodrošina, ka visa 
saskaņā ar 24. pantu saņemtā informācija, 
apkopota par visiem tās uzraudzītajiem
AIF un AIFP, tiek padarīta pieejama citām 
kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas 
Sistēmisko risku padomei un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei atbilstoši
46. pantā par uzraudzības sadarbību 
paredzētajai procedūrai. Dalībvalstis
nekavējoties ar šā mehānisma starpniecību 
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ietvaros var potenciāli radīt būtisku 
darījuma partneru risku kredītiestādei vai 
citai sistēmiski saistītai iestādei citās 
dalībvalstīs.

un divpusēji arī sniedz informāciju citām 
tieši iesaistītajām dalībvalstīm, ja AIF un
AIFP savu pienākumu ietvaros var 
potenciāli radīt būtisku darījuma partneru 
risku kredītiestādei vai citai sistēmiski 
saistītai iestādei citās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz, ka, jo lielāks AIF izmērs, jo stingrākiem vajadzētu būt piesaistīto 
līdzekļu ierobežojumiem. Lai izvairītos no sistēmiskiem riskiem, svarīgi piesaistītos līdzekļus 
ierobežot līdz pašu kapitālam.

Grozījums Nr. 1246
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Papildus EVTI pienākumam sniegt 
ziņojumus, par ko ir runa 2. punktā, 
AIFM piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes:
a) nekavējoties sniedz atbildi uz jebkuru 
lūgumu no EVTI puses, neatkarīgi no tā, 
vai šāds lūgums attiecas uz AIFP, kuram 
šīs iestādes veic uzraudzību, šo AIFP 
uzraudzītajiem AIF, vai arī tas ir 
vispārēja rakstura lūgums;
b) sniedz nekavējoties EVTI savu risku 
novērtējumu secinājumus par to, kāds 
varētu būt ar AIFP darbību saistītais risks 
attiecībā uz šā AIFP pārvaldīto AIF, 
tostarp par AIFP piederības valsts 
kompetento iestāžu šajā sakarībā 
ierosinātajiem pasākumiem; kā arī
c) sniedz EVTI jebkuru kompetento 
iestāžu sagatavoto informāciju vai 
informāciju, kas ir to rīcībā, kuru 
kompetentās iestādes uzskata par svarīgu 
saistībā ar EVTI izvirzītajiem mērķiem.
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Or. en

Pamatojums

Sistēmisko risku efektīvai uzraudzībai un pārvaldībai ir vajadzīgs mehānisms, ar kuru varētu 
noskaidrot un efektīvi organizēt informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES iestādēm.
EVTI vajadzētu būt pilnvarotai saņemt attiecīgo informāciju, pastāvīgi vai uz ad hoc pamata 
risināt jautājumus ar dalībvalstu iestādēm un fondu pārvaldniekiem, pieņemt juridiski 
saistošus tehniskos standartus, lai identificētu un vērstos pret riskiem saistībā ar finanšu tirgu 
integritāti un stabilitāti, tostarp sistēmiskiem riskiem, kādi rodas no pārmērīgas līdzekļu 
piesaistīšanas.

Grozījums Nr. 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, Komisija pieņem 
īstenošanas pasākumus, nosakot 
piesaistīto līdzekļu robežvērtības, kuras 
var izmantot AIFP. Šādās robežvērtībās, 
inter alia, jāņem vērā AIF veids, to 
stratēģija un piesaistīto līdzekļu avoti.

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

Grozījums Nr. 1248
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas svītrots
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stabilitāti un integritāti, Komisija pieņem 
īstenošanas pasākumus, nosakot 
piesaistīto līdzekļu robežvērtības, kuras 
var izmantot AIFP. Šādās robežvērtībās, 
inter alia, jāņem vērā AIF veids, to 
stratēģija un piesaistīto līdzekļu avoti.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru

Or. en

Grozījums Nr. 1249
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, Komisija pieņem 
īstenošanas pasākumus, nosakot 
piesaistīto līdzekļu robežvērtības, kuras 
var izmantot AIFP. Šādās robežvērtībās, 
inter alia, jāņem vērā AIF veids, to 
stratēģija un piesaistīto līdzekļu avoti.

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
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Grozījums Nr. 1250
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, Komisija pieņem 
īstenošanas pasākumus, nosakot 
piesaistīto līdzekļu robežvērtības, kuras 
var izmantot AIFP. Šādās robežvērtībās, 
inter alia, jāņem vērā AIF veids, to 
stratēģija un piesaistīto līdzekļu avoti.

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

Pieņemot, ka nav pierādījumu, ka AIF piesaistītie līdzekļi rada sistēmisku risku, ka smagi 
piesaistīto līdzekļu ierobežojumi var būt graujoši tirgus svārstību reizēs un tiem var būt 
procikliska ietekme, līdzīgi kā vadošajiem pārvaldniekiem, kuri pārdod savus posteņus jau 
sarūkošos tirgos, šā grozījuma mērķis ir atcelt ex ante piesaistīto līdzekļu ierobežojumus.
Jāņem vērā arī grūtības, ieviešot vispārēju piesaistīto līdzekļu definīciju, kurā būtu iekļauti 
dažādu pamataktīvu portfeļu riski.

Grozījums Nr. 1251
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, Komisija pieņem 
īstenošanas pasākumus, nosakot 
piesaistīto līdzekļu robežvērtības, kuras 
var izmantot AIFP. Šādās robežvērtībās, 
inter alia, jāņem vērā AIF veids, to 

svītrots
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stratēģija un piesaistīto līdzekļu avoti.
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

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Grozījums Nr. 1252
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, Komisija pieņem 
īstenošanas pasākumus, nosakot 
piesaistīto līdzekļu robežvērtības, kuras 
var izmantot AIFP. Šādās robežvērtībās, 
inter alia, jāņem vērā AIF veids, to 
stratēģija un piesaistīto līdzekļu avoti.

3. Finanšu tirgu stabilitātes un 
integritātes labad EVTI var izstrādāt un 
pieņemt juridiski saistošus tehniskos 
standartus, ņemot vērā uzraudzības laikā 
veiktos novērtējumus un analīzes. Šādi 
tehniskie standarti var jo īpaši attiekties 
uz līmeni vai raksturu piesaistītajiem 
līdzekļiem, ko īpašos apstākļos izmanto 
dotajai ieguldījumu stratēģijai, vai arī uz 
AIF dotajā tirgū veikto ieguldījumu daļu, 
koncentrāciju vai korelāciju.

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. en

Pamatojums

Sistēmisko risku efektīvai uzraudzībai un pārvaldībai ir vajadzīgs mehānisms, ar kuru varētu 
noskaidrot un efektīvi organizēt informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES iestādēm.
EVTI vajadzētu būt pilnvarotai saņemt attiecīgo informāciju, pastāvīgi vai uz ad hoc pamata 
risināt jautājumus ar dalībvalstu iestādēm un fondu pārvaldniekiem, pieņemt juridiski 
saistošus tehniskos standartus, lai identificētu un vērstos pret riskiem saistībā ar finanšu tirgu 
integritāti un stabilitāti, tostarp sistēmiskiem riskiem, kādi rodas no pārmērīgas līdzekļu 
piesaistīšanas.

Grozījums Nr. 1253
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, Komisija pieņem 
īstenošanas pasākumus, nosakot
piesaistīto līdzekļu robežvērtības, kuras var 
izmantot AIFP. Šādās robežvērtībās, inter 
alia, jāņem vērā AIF veids, to stratēģija un 
piesaistīto līdzekļu avoti.

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, EVTI ir pilnvarota 
noteikt piesaistīto līdzekļu robežvērtības, 
kuras AIF var izmantot. Šādās 
robežvērtībās, inter alia, jāņem vērā AIF 
veids, to stratēģija un piesaistīto līdzekļu 
avoti.

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

EVTI instrumentos jābūt paredzētai iespējai ierobežot AIF izmantotos piesaistītos līdzekļus. 
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Grozījums Nr. 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, Komisija pieņem
īstenošanas pasākumus, nosakot 
piesaistīto līdzekļu robežvērtības, kuras var 
izmantot AIFP. Šādās robežvērtībās, inter 
alia, jāņem vērā AIF veids, to stratēģija un 
piesaistīto līdzekļu avoti.

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, kā arī lai veicinātu 
ekonomikas ilgtspējīgu izaugsmi 
ilgtermiņā, Komisija pieņem deleģētos 
aktus atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam,
nosakot bruto piesaistīto līdzekļu 
robežvērtības, kuras AIFP var izmantot.
Šīs robežvērtības vairāk nekā piecreiz 
nepārsniedz katra AIF pašu kapitāla 
vērtību, izņemot īpašas AIF kategorijas, 
kurām atļauts augstāks koeficients, 
pamatojoties uz to uzņēmējdarbības 
modeli, turklāt līdz tādam līmenim, lai šis 
koeficients nepalielina sistēmisko risku, ir 
savietojams ar attiecīgā tipa AIF riska 
profilu un, domājams, nerada attiecīgā 
tipa AIF nesamērīgu ietekmi uz tirgu, 
kurā tas darbojas. Šādās robežvērtībās, 
inter alia, jāņem vērā AIF veids, to 
stratēģija un piesaistīto līdzekļu avoti.
Komisija arī nosaka apkopošanas līmeni 
informācijai, kas iesūtīta atbilstoši 
2. punktam.

Or. en

Pamatojums

Ar direktīvu jānosaka absolūti maksimālais līmenis piesaistītajiem līdzekļiem. Šo robežvērtību 
pārsniegšana ir pieļaujama, ja tas ir nepieciešams, pamatojoties uz AIF uzņēmējdarbības 
modeli, un ja tas ir pieņemami attiecībā uz papildu riskiem.
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Grozījums Nr. 1255
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, Komisija pieņem
īstenošanas pasākumus, nosakot 
piesaistīto līdzekļu robežvērtības, kuras var 
izmantot AIFP. Šādās robežvērtībās, inter 
alia, jāņem vērā AIF veids, to stratēģija un 
piesaistīto līdzekļu avoti.

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, Komisija, ņemot 
vērā ESRP viedokli, pieņem deleģētos 
aktus atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam,
nosakot piesaistīto līdzekļu robežvērtības, 
kuras AIF un AIFP var izmantot. Šādās 
robežvērtībās, inter alia, jāņem vērā AIF 
veids, to stratēģija, lielums un piesaistīto 
līdzekļu avoti, kamēr maksimālie 
piesaistītie līdzekļi vairāk nekā piecreiz 
nedrīkst pārsniegt neto pašu kapitālu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz, ka, jo lielāks AIF izmērs, jo stingrākiem vajadzētu būt piesaistīto 
līdzekļu ierobežojumiem. Lai izvairītos no sistēmiskiem riskiem, svarīgi piesaistītos līdzekļus 
ierobežot līdz pašu kapitālam.

Grozījums Nr. 1256
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, Komisija pieņem
īstenošanas pasākumus, nosakot 
piesaistīto līdzekļu robežvērtības, kuras var 
izmantot AIFP. Šādās robežvērtībās, inter 
alia, jāņem vērā AIF veids, to stratēģija un 
piesaistīto līdzekļu avoti.

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, Komisija, ņemot 
vērā ESRP viedokli, pieņem deleģētos 
aktus atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam,
nosakot piesaistīto līdzekļu robežvērtības, 
kuras AIF un AIFP var izmantot. Šādās 
robežvērtībās, inter alia, jāņem vērā AIF 
veids, to stratēģija, lielums un piesaistīto 
līdzekļu avoti, kamēr maksimālie 
piesaistītie līdzekļi vairāk nekā piecreiz 
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nedrīkst pārsniegt neto pašu kapitālu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz, ka, jo lielāks AIF izmērs, jo stingrākiem vajadzētu būt piesaistīto 
līdzekļu ierobežojumiem. Lai izvairītos no sistēmiskiem riskiem, svarīgi piesaistītos līdzekļus 
ierobežot līdz pašu kapitālam.

Grozījums Nr. 1257
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, Komisija pieņem
īstenošanas pasākumus, nosakot 
piesaistīto līdzekļu robežvērtības, kuras var 
izmantot AIFP. Šādās robežvērtībās, inter 
alia, jāņem vērā AIF veids, to stratēģija un 
piesaistīto līdzekļu avoti.

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, Komisija pēc 
konsultēšanās ar EVTI pieņem deleģētos 
aktus atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam,
nosakot piesaistīto līdzekļu robežvērtības, 
kuras AIFP var izmantot. Šādās 
robežvērtībās, inter alia, jāņem vērā AIF 
veids, to stratēģija un piesaistīto līdzekļu 
avoti.

Or. en

Pamatojums

Īstenošanas pasākumos vai pasākumos, kas to vietā noteikti Lisabonas līgumā, jāņem vērā 
EVTI pieredze.

Grozījums Nr. 1258
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, Komisija pieņem 

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas
stabilitāti un integritāti, Komisija var 
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īstenošanas pasākumus, nosakot 
piesaistīto līdzekļu robežvērtības, kuras var 
izmantot AIFP. Šādās robežvērtībās, inter 
alia, jāņem vērā AIF veids, to stratēģija un 
piesaistīto līdzekļu avoti.

pieņemt deleģētos aktus atbilstoši 49.a,
49.b un 49.c pantam, nosakot piesaistīto 
līdzekļu robežvērtības, kuras AIFP var 
izmantot. Šādās robežvērtībās, inter alia, 
jāņem vērā AIF veids, to stratēģija un 
piesaistīto līdzekļu avoti.

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

Or. en

Pamatojums

Šis formulējums atbilst jaunajām „komitoloģijas” procedūrām, ja šis pants tiek saglabāts.

Grozījums Nr. 1259
Enikő Győri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisijas ziņā ir noteikt tā kopējā 
sistēmiskā riska robežvērtību, kāds rodas 
no AIF darbības, izmantojot pēc ESRP 
ieteikuma lielā apjomā piesaistītos 
līdzekļus. Kopējā sistēmiskā riska rādītājs 
ir jāiekļauj formulā, un tam ir 
nepieciešama nepārtraukta uzraudzība 
laika gaitā.

Or. en

Pamatojums

Ja kopējā sistēmiskā riska slieksni izsaka kā formulu, kas nav pieņemta ar attiecīgu lēmumu, 
tas ļaus labāk sekot kopējā sistēmiskā riska attīstībai un laikus konstatēt individuālo risku 
akumulāciju saistībā ar AIFM izmantotām plaša apjoma piesaistīto līdzekļu stratēģijām.
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Grozījums Nr. 1260
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kompetentās iestādes novērtē riskus, 
kādi varētu rasties no piesaistītajiem 
līdzekļiem, ko AIFP izmanto attiecībā uz 
AIF pārvaldību, un, kad tas nepieciešams, 
lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, AIFP piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes nosaka 
robežvērtības piesaistīto līdzekļu 
apjomam, ko AIFP drīkst izmantot. AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes attiecīgi informē AIF piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes, EVTI un 
ESRP par šajā sakarībā veiktajiem 
pasākumiem atbilstoši 46. pantam.

Or. en

Pamatojums

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.
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Grozījums Nr. 1261
Gay Mitchell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kompetentās iestādes novērtē riskus, 
kādi varētu rasties no piesaistītajiem 
līdzekļiem, ko AIFP izmanto attiecībā uz 
AIF pārvaldību, un, kad tas nepieciešams, 
lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, AIFP piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes nosaka 
robežvērtības piesaistīto līdzekļu 
apjomam, ko AIFP drīkst izmantot 
attiecībā uz tā pārvaldīto AIF. AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes attiecīgi informē EVRK un AIF 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes par šajā sakarībā veiktajiem 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1262
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kompetentās iestādes novērtē riskus, 
kādi varētu rasties no piesaistītajiem 
līdzekļiem, ko AIFP izmanto attiecībā uz 
AIF pārvaldību, un, kad tas nepieciešams, 
lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, AIFP piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes nosaka 
robežvērtības piesaistīto līdzekļu 
apjomam, ko AIFP drīkst izmantot 
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attiecībā uz tā pārvaldīto AIF. AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes attiecīgi informē EVRK un AIF 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes par šajā sakarībā veiktajiem 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1263
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kompetentās iestādes novērtē riskus, 
kādi varētu rasties no piesaistītajiem 
līdzekļiem, ko AIFP izmanto attiecībā uz 
AIF pārvaldību, un, kad tas nepieciešams, 
lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, AIFP piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes nosaka 
robežvērtības piesaistīto līdzekļu 
apjomam, ko AIFP drīkst izmantot 
attiecībā uz tā pārvaldīto AIF. AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes attiecīgi informē EVRK un AIF 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes par šajā sakarībā veiktajiem 
pasākumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 1264
Gay Mitchell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Komisija pieņem deleģētos aktus 
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atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam, ar 
kuriem nosaka principus, kuri precizē 
apstākļus, kādos kompetentajām iestādēm 
jāīsteno 3.a punkta noteikumi, ņemot vērā 
atšķirīgas AIF stratēģijas, atšķirīgus 
tirgus nosacījumus, kādos AIF darbojas, 
un iespējamos procikliskos efektus pēc šo 
noteikumu izpildes.

Or. en

Grozījums Nr. 1265
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Komisija pieņem deleģētos aktus 
atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam, ar 
kuriem nosaka principus, kuri precizē 
apstākļus, kādos kompetentajām iestādēm 
vajadzētu īstenot 3.a punkta noteikumus, 
ņemot vērā atšķirīgas AIF stratēģijas, 
atšķirīgus tirgus nosacījumus, kādos AIF 
darbojas, un iespējamos procikliskos 
efektus pēc šo noteikumu izpildes.

Or. en

Pamatojums

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
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order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Grozījums Nr. 1266
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Komisija pieņem deleģētos aktus 
atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam, ar 
kuriem nosaka principus, kuri precizē 
apstākļus, kādos kompetentajām iestādēm 
vajadzētu īstenot 3.a punkta noteikumus, 
ņemot vērā atšķirīgas AIF stratēģijas, 
atšķirīgus tirgus nosacījumus, kādos AIF 
darbojas, un iespējamos procikliskos 
efektus pēc šo noteikumu izpildes.

Or. en

Grozījums Nr. 1267
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Komisija pieņem deleģētos aktus 
atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam, ar 
kuriem nosaka principus, kuri precizē 
apstākļus, kādos kompetentajām iestādēm 
vajadzētu īstenot 3.a punkta noteikumus, 
ņemot vērā atšķirīgas AIF stratēģijas, 
atšķirīgus tirgus nosacījumus, kādos AIF 
darbojas, un iespējamos procikliskos 
efektus pēc šo noteikumu izpildes. 
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Or. en

Grozījums Nr. 1268
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Komisija pieņem deleģētos aktus 
atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam, lai 
precizētu piesaistīto līdzekļu metodes, kā 
noteikts 3. panta l) punktā un 21. panta 
4. punkta nolūkā, precizējot, kad 
piesaistīto līdzekļu izmantošanai ir 
sistēmiski nozīmīgs pamatojums un kā 
jāveic piesaistīto līdzekļu aprēķināšana. 

Or. en

Grozījums Nr. 1269
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Lai nodrošinātu vienveidīgu šā panta 
piemērošanu, EVTI var izstrādāt tehnisko 
standartu projektu, lai noteiktu 3.panta 
a) punktā minēto noteikumu 
piemērošanas nosacījumus, ņemot vērā 
deleģētos aktus, ko Komisija pieņēmusi 
atbilstoši šim punktam.
Komisija var pieņemt pirmajā daļā minēto 
tehnisko standartu projektu atbilstoši 
procedūrai, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EVTI].

Or. en
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Pamatojums

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Grozījums Nr. 1270
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu 
sistēmas stabilitāti un integritāti, 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes var noteikt papildu robežvērtības 
piesaistīto līdzekļu apjomam, ko var 
izmantot AIFP. Pasākumiem, ko veic 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes, ir pagaidu raksturs, un tiem 
jāatbilst noteikumiem, kurus pieņēmusi 
Komisija saskaņā ar 3. punktu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1271
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu 
sistēmas stabilitāti un integritāti, 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes var noteikt papildu robežvērtības 
piesaistīto līdzekļu apjomam, ko var 
izmantot AIFP. Pasākumiem, ko veic 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes, ir pagaidu raksturs, un tiem 
jāatbilst noteikumiem, kurus pieņēmusi 
Komisija saskaņā ar 3. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteiktu robežvērtību vai ierobežojumu uzlikšana piesaistītajiem līdzekļiem ir nepiemērota un 
nepraktiska. Ir ļoti grūti noteikt piesaistītos līdzekļus, un piesaistīto līdzekļu izmantošana 
bieži ir atkarīga no ieguldīto aktīvu klases tipa un/vai kāda noteikta AIF pieņemtās 
stratēģijas.

Grozījums Nr. 1272
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu 
sistēmas stabilitāti un integritāti, 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes var noteikt papildu robežvērtības 
piesaistīto līdzekļu apjomam, ko var 
izmantot AIFP. Pasākumiem, ko veic 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes, ir pagaidu raksturs, un tiem 
jāatbilst noteikumiem, kurus pieņēmusi 

svītrots
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Komisija saskaņā ar 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1273
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu 
sistēmas stabilitāti un integritāti, 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes var noteikt papildu robežvērtības 
piesaistīto līdzekļu apjomam, ko var 
izmantot AIFP. Pasākumiem, ko veic 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes, ir pagaidu raksturs, un tiem 
jāatbilst noteikumiem, kurus pieņēmusi 
Komisija saskaņā ar 3. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteiktu robežvērtību vai ierobežojumu uzlikšana piesaistītajiem līdzekļiem ir nepiemērota un 
nepraktiska. Ir ļoti grūti noteikt piesaistītos līdzekļus, un piesaistīto līdzekļu izmantošana 
bieži ir atkarīga no ieguldīto aktīvu klases tipa un/vai kāda noteikta AIF pieņemtās 
stratēģijas.
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Grozījums Nr. 1274
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu 
sistēmas stabilitāti un integritāti, 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes var noteikt papildu robežvērtības 
piesaistīto līdzekļu apjomam, ko var 
izmantot AIFP. Pasākumiem, ko veic 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes, ir pagaidu raksturs, un tiem 
jāatbilst noteikumiem, kurus pieņēmusi 
Komisija saskaņā ar 3. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Grozījums Nr. 1275
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu 

4. Pamatojoties uz kārtējo vai uz ad hoc 
pamata saņemto informāciju, vai arī 
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sistēmas stabilitāti un integritāti, 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes var noteikt papildu robežvērtības 
piesaistīto līdzekļu apjomam, ko var 
izmantot AIFP. Pasākumiem, ko veic 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes, ir pagaidu raksturs, un tiem 
jāatbilst noteikumiem, kurus pieņēmusi 
Komisija saskaņā ar 3. punktu.

informāciju, kas saņemta pēc 
pieprasījuma vai jebkurā citā veidā, kā arī 
finanšu tirgus stabilitātes un integritātes 
nolūkā EVTI:

a) uzrauga un novērtē riskus saistībā ar 
jebkuru AIFP darbību attiecībā uz tā 
pārvaldīto AIF. Lai sagatavotu 
novērtējumu, EVTI uztur sakarus ar 
ESRK un AIFM piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm;
b) vajadzības gadījumā var pieprasīt 
papildinformāciju, ko tā uzskata par 
nepieciešamu, tieši no attiecīgā AIFP, vai 
arī izmantojot AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes;
c) var pēc savas iniciatīvas un/vai 
gadījumā, ja izpaliek attiecīga rīcība no 
AIFP piederības dalībvalsts kompetento 
iestāžu puses, pieņemt individuālus 
lēmumus, prasot AIFP piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai cīnītos pret 
riskiem, kas var apdraudēt finanšu tirgu 
integritāti vai visas finanšu sistēmas vai 
atsevišķas tās daļas stabilitāti, nodrošinot 
attiecīgu prasību vai ierobežojumu 
uzlikšanu saistībā ar viena vai vairāku 
AIFP darbību attiecībā uz tā vai to 
pārvaldītajiem AIF; šādas prasības vai 
ierobežojumi ietver AIFP izmantoto 
piesaistīto līdzekļu robežvērtības, jo īpaši 
attiecībā uz to apjomu vai raksturu, ņemot 
vērā, cita starpā, AIF tipu, to stratēģiju, to 
piesaistīto līdzekļu avotus un to 
ieguldījumu koncentrāciju, tirgus 
nosacījumus, kādos AIF darbojas, un 
iespējamos procikliskos efektus pēc šādu 
robežvērtību īstenošanas; šādas prasības 
vai ierobežojumi satur arī grozījumus AIF 
ieguldījumu politikā, attiecībā uz kuriem 
EVTI informē ESRK par pieņemtajiem 
individuālajiem lēmumiem; ja AIFP 
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piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes neievēro šādu individuālu EVTI 
lēmumu noteiktajā laika periodā, EVTI 
var pieņemt individuālu lēmumu, kas 
adresēts vienam vai vairākiem AIFP, 
prasot veikt vajadzīgos pasākumus 
(ieskaitot jebkuras prakses pārtraukšanu), 
lai nodrošinātu EVTI individuālā lēmuma 
izpildi; EVTI individuālie lēmumi, kas 
tieši adresēti AIFP, prevalē pār jebkuru 
AIFP piederības dalībvalstu kompetento 
iestāžu iepriekš pieņemtu lēmumu par to 
pašu jautājumu katrā gadījumā jebkurš 
AIFP piederības dalībvalstu kompetento 
iestāžu pasākums saistībā ar faktiem, 
kuru dēļ EVTI pieņēmusi individuālu 
lēmumu, kas adresēts vai nu AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm vai AIFP, ir savietojams ar šādu 
individuālu lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Sistēmisko risku efektīvai uzraudzībai un pārvaldībai ir vajadzīgs mehānisms, ar kuru varētu 
noskaidrot un efektīvi organizēt informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ES iestādēm.
EVTI būtu jāpilnvaro saņemt attiecīgo informāciju, pastāvīgi vai ārkārtas gadījumos risināt 
jautājumus ar dalībvalstu iestādēm un fondu pārvaldniekiem, pieņemt juridiski saistošus 
tehniskos standartus, lai identificētu riskus finanšu tirgu vienotībai un stabilitātei un tos 
novērstu , tostarp sistēmiskus riskus, kādi rodas no pārmērīgas aizņemto līdzekļu īpatsvara 
palielināšanas.

Grozījums Nr. 1276
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu sistēmas
stabilitāti un integritāti, piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes var 
noteikt papildu robežvērtības piesaistīto 

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad ESRK to 
uzskata par nepieciešamu finanšu sistēmas
stabilitātes un integritātes labad, 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 
var noteikt papildu robežvērtības 
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līdzekļu apjomam, ko var izmantot AIFP.
Pasākumiem, ko veic piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes, ir pagaidu raksturs, 
un tiem jāatbilst noteikumiem, kurus 
pieņēmusi Komisija saskaņā ar 3. punktu.

piesaistīto līdzekļu apjomam, ko AIFP var 
izmantot. Pasākumiem, ko veic piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes atbilstoši 
EVTI pamatnostādnēm un ESRK 
ieteikumiem, ir pagaidu raksturs, un tiem 
jāatbilst noteikumiem, kurus pieņēmusi 
Komisija saskaņā ar 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

ESRK vajadzētu nodarboties ar tādu ārkārtas apstākļu konstatēšanu, kas rada risku finanšu 
sistēmas stabilitātei un integritātei. Piederības dalībvalstu kompetento iestāžu pasākumiem šā 
riska mazināšanai jāatbilst EVTI pamatnostādnēm un ESRK ieteikumiem, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus un šīs direktīvas konsekventu īstenošanu.

Grozījums Nr. 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes var 
noteikt papildu robežvērtības piesaistīto 
līdzekļu apjomam, ko var izmantot AIFP.
Pasākumiem, ko veic piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes, ir pagaidu raksturs, 
un tiem jāatbilst noteikumiem, kurus 
pieņēmusi Komisija saskaņā ar 3. punktu.

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti vai ilgtermiņā 
aizsargātu ekonomikas ilgtspējīgu 
izaugsmi, piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes un Komisija var 
noteikt papildu robežvērtības piesaistīto 
līdzekļu apjomam, ko var izmantot AIFP.
Pasākumiem, ko veic piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes, ir pagaidu raksturs, 
un tiem jāatbilst noteikumiem, kurus 
pieņēmusi Komisija saskaņā ar 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Par pagaidu robežvērtību uzlikšanu piesaistītajiem līdzekļiem vajadzētu lemt piederības 
dalībvalsts kompetentajai iestādei vai Komisijai.
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Grozījums Nr. 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes var 
noteikt papildu robežvērtības piesaistīto 
līdzekļu apjomam, ko var izmantot AIFP.
Pasākumiem, ko veic piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes, ir 
pagaidu raksturs, un tiem jāatbilst 
noteikumiem, kurus pieņēmusi Komisija 
saskaņā ar 3. punktu.

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, AIFP piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes var 
noteikt papildu robežvērtības piesaistīto 
līdzekļu apjomam, ko var izmantot AIFP.
AIF piederības dalībvalsts, EVTI, ESRK 
un Komisija tiek informēta par jebkuru 
šādu pasākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1279
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes var 
noteikt papildu robežvērtības piesaistīto 
līdzekļu apjomam, ko var izmantot AIFP.
Pasākumiem, ko veic piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes, ir pagaidu raksturs, 
un tiem jāatbilst noteikumiem, kurus 
pieņēmusi Komisija saskaņā ar 3. punktu.

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes var 
noteikt papildu robežvērtības piesaistīto 
līdzekļu apjomam, ko AIF var izmantot.
Pasākumiem, ko veic piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes, ir pagaidu raksturs.
Piederības dalībvalstu kompetentās 
iestādes informē EVTI par šādu 
robežvērtību.

Or. en
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Pamatojums

EVTI jābūt informētai, lai nodrošinātu konsekvenci Kopienas līmenī veiktajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 1280
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes var 
noteikt papildu robežvērtības piesaistīto 
līdzekļu apjomam, ko var izmantot AIFP.
Pasākumiem, ko veic piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes, ir pagaidu raksturs, 
un tiem jāatbilst noteikumiem, kurus 
pieņēmusi Komisija saskaņā ar 3. punktu.

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes var 
noteikt papildu robežvērtības piesaistīto 
līdzekļu apjomam, ko AIFP un AIF var 
izmantot. Pasākumiem, ko veic piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes, ir 
pagaidu raksturs, un tiem jāatbilst 
noteikumiem, kurus pieņēmusi Komisija 
saskaņā ar 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1281
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes var 
noteikt papildu robežvērtības piesaistīto 
līdzekļu apjomam, ko var izmantot AIFP.
Pasākumiem, ko veic piederības dalībvalsts 

4. Ārkārtas gadījumos un tad, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes var 
noteikt papildu robežvērtības piesaistīto 
līdzekļu apjomam, ko AIFP un AIF var 
izmantot. Pasākumiem, ko veic piederības 
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kompetentās iestādes, ir pagaidu raksturs, 
un tiem jāatbilst noteikumiem, kurus 
pieņēmusi Komisija saskaņā ar 3. punktu.

dalībvalsts kompetentās iestādes, ir 
pagaidu raksturs, un tiem jāatbilst 
noteikumiem, kurus pieņēmusi Komisija 
saskaņā ar 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1282
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4.a apunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija pieņem ilgtermiņa 
maksātspējas kritērijus mērķsabiedrībām, 
kurām AIF veikusi piesaistīto līdzekļu 
izpirkšanas operācijas. Kritēriji satur 
četru indikatoru kombināciju. Šie 
indikatori ir:
a) parādu apkalpošanas pārklājums 
(skaidras naudas plūsmas attiecība pret 
kopējo parādu apkalpošanu);
b) kopējā piesaistīto līdzekļu „dinamiskā 
saķere 1” (konsolidēto EBIDTA1 attiecība 
pret neto skaidras naudas procentiem);
c) „dinamiskā saķere 2” (neto parāda 
attiecība pret brīvu skaidras naudas 
plūsmu); kā arī
d) pašu kapitāla attiecība (pašu kapitāla 
attiecība pret kopējo kapitālu).
Mērķsabiedrības rīkojas atbilstoši visiem 
četriem rādītājiem un veic regulāras 
maksātspējas pārbaudes. Dividenžu 
izmaksas tiek ierobežotas līdz vienai 
izmaksāšanas reizei gadā un nedrīkst 
pārsniegt ieņēmumus. Negatīvas 

                                               
1 EBIDTA — ienākumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa, bankas procentiem un amortizācijas.
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maksātspējas gadījumā dividendes netiek 
izmaksātas.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir paredzēts privātā akciju kapitāla fondu apokopojumā minētajiem un 
neminētajiem sliktākajiem piesaistīto līdzekļu izpirkšanas (PLI) operāciju gadījumiem. Četru 
rādītāju kombinācija ir paredzēta, lai aizsargātu mērķsabiedrību, jo īpaši MVU pašu 
kapitālu, lai izvairītos no apgrūtinājuma ar neilgtspejīga apjoma parādiem un aktīvu 
izpārdošanas pa daļām. Maksātspējas pārbaudes kombinācijā ar dividenžu izmaksu 
ierobežojumiem ir nepieciešamas, lai uzturētu piesaistītus līdzekļus izmantojošu AIF 
mērķsabiedrību maksātspēju, jo īpaši attiecībā uz starptautiskiem grāmatvedības standartiem.

Grozījums Nr. 1283
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4.a apunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija pieņem ilgtermiņa 
maksātspējas kritērijus mērķsabiedrībām, 
kurām AIF veikusi piesaistīto līdzekļu 
izpirkšanas operācijas. Kritēriji satur 
četru rādītāju kombināciju. Šie rādītāji ir:
a) parādu apkalpošanas pārklājums 
(skaidras naudas plūsmas attiecība pret 
kopējo parādu apkalpošanu);
b) kopējā piesaistīto līdzekļu „dinamiskā 
saķere 1” (konsolidēto EBIDTA1 attiecība 
pret neto skaidras naudas procentiem);
c) „dinamiskā saķere 2” (neto parāda 
attiecība pret brīvu skaidras naudas 
plūsmu);
d) pašu kapitāla attiecība (pašu kapitāla 
attiecība pret kopējo kapitālu).
Mērķsabiedrības rīkojas atbilstoši visiem 
četriem rādītājiem un veic regulāras 
maksātspējas pārbaudes. Dividenžu 

                                               
1 Ibid.



AM\807997LV.doc 67/168 PE439.134v02-00

LV

izmaksas tiek ierobežotas līdz vienai 
izmaksāšanas reizei gadā un nedrīkst 
pārsniegt ieņēmumus. Negatīvas 
maksātspējas gadījumā dividendes netiek 
izmaksātas.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir paredzēts privātā akciju kapitāla fondu apokopojumā minētajiem un 
neminētajiem sliktākajiem piesaistīto līdzekļu izpirkšanas (PLI) operāciju gadījumiem. Četru 
rādītāju kombinācija ir paredzēta, lai aizsargātu mērķsabiedrību, jo īpaši MVU pašu 
kapitālu, lai izvairītos no apgrūtinājuma ar neilgtspējīga apjoma parādiem un aktīvu 
izpārdošanas pa daļām. Maksātspējas pārbaudes kombinācijā ar dividenžu izmaksu 
ierobežojumiem ir nepieciešamas, lai uzturētu piesaistītus līdzekļus izmantojošu AIF 
mērķsabiedrību maksātspēju, jo īpaši attiecībā uz starptautiskiem gramatvedības standartiem.

Grozījums Nr. 1284
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
V nodaļa – 2. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP PIENĀKUMI, PĀRVALDOT AIF, 
KAS IEGŪST KONTROLĒJOŠU
IETEKMI UZŅĒMUMOS

AIF PIENĀKUMI, KURI IEGŪST 
IETEKMI UZŅĒMUMOS

Or. en

Pamatojums

Pienākumi attiecas uz AIF, nevis AIFP.

Grozījums Nr. 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
V nodaļa – 2. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP PIENĀKUMI, PĀRVALDOT AIF, 
KAS IEGŪST KONTROLĒJOŠU 

AIFP PIENĀKUMI, PĀRVALDOT AIF, 
KAS IEGŪST IEVĒROJAMU 
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IETEKMI UZŅĒMUMOS INTERESI VAI KONTROLĒJOŠU 
IETEKMI UZŅĒMUMOS

Or. en

Grozījums Nr. 1286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Direktīvas priekšlikums
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. pants svītrots
Darbības joma
1. Šī iedaļa attiecas uz šādiem AIFP:
a) AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas vai nu atsevišķi vai kopā iegūst 
30% vai lielāku daļu no emitenta 
balsstiesībām vai no tāda uzņēmuma, kas 
atrodas Kopienā un kas nav iekļauts 
biržas sarakstos, balsstiesībām vajadzības 
gadījumā;
b) AIFP, kurš noslēdzis vienošanos ar 
vienu vai vairākiem AIFP, kas ļauj šo 
AIFP pārvaldītajiem AIF iegūt 30% vai 
lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām vajadzības gadījumā.
2. Šī iedaļa neattiecas uz gadījumiem, kad 
iesaistītais emitents vai biržu sarakstos 
neiekļautais uzņēmums ietilpst mazu un 
vidēju uzņēmumu kategorijā un 
nodarbina mazāk nekā 250 cilvēkus, tā 
gada apgrozījums nepārsniedz 50 
miljonus euro, un/vai gada bilance 
nepārsniedz 43 miljonus euro.

Or. en

Pamatojums

Noteikumus 26.–30. pantā vajadzētu konsekventi piemērot visiem tiem, kam ir attiecīga 
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lieluma kapitāla daļa, nevis tikai AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda. Jebkuras 
iespējamās bažas attiecībā uz pārredzamību vai nodarbināto personu un uzņēmējdarbībā 
ieinteresēto personu interesēm tiek vienādi attiecinātas uz ES uzņēmumu visu kontroles tipu 
darbībām, nevis tikai situācijām, kad iesaistīti AIFP. Jebkuriem informācijas paziņošanas 
pienākumiem konsekventi jāpiemēro vispārējā uzņēmējdarbības tiesību direktīva, bet nav 
jārada problēmas AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda.

Grozījums Nr. 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Direktīvas priekšlikums
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. pants svītrots
Darbības joma
1. Šī iedaļa attiecas uz šādiem AIFP:
a) AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas vai nu atsevišķi vai kopā iegūst 
30% vai lielāku daļu no emitenta 
balsstiesībām vai no tāda uzņēmuma, kas 
atrodas Kopienā un kas nav iekļauts 
biržas sarakstos, balsstiesībām vajadzības 
gadījumā;
b) AIFP, kurš noslēdzis vienošanos ar 
vienu vai vairākiem AIFP, kas ļauj šo 
AIFP pārvaldītajiem AIF iegūt 30% vai 
lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām vajadzības gadījumā.
2. Šī iedaļa neattiecas uz gadījumiem, kad 
iesaistītais emitents vai biržu sarakstos 
neiekļautais uzņēmums ietilpst mazu un 
vidēju uzņēmumu kategorijā un 
nodarbina mazāk nekā 250 cilvēkus, tā 
gada apgrozījums nepārsniedz 50 
miljonus euro, un/vai gada bilance 
nepārsniedz 43 miljonus euro.

Or. en
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Pamatojums

Noteikumus 26.–30. pantā vajadzētu konsekventi piemērot visiem tiem, kam ir attiecīga 
lieluma kapitāla daļa, nevis tikai AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda. Jebkuras 
iespējamās bažas attiecībā uz pārredzamību vai nodarbināto personu un uzņēmējdarbībā 
ieinteresēto personu interesēm tiek vienādi attiecinātas uz ES uzņēmumu visu kontroles tipu 
darbībām, nevis tikai situācijām, kad iesaistīti AIFP. Līdz ar to jebkuriem informācijas 
paziņošanas pienākumiem konsekventi jāpiemēro vispārējā uzņēmējdarbības tiesību direktīva, 
bet nav jārada problēmas AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda.

Grozījums Nr. 1288
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
26. pants – virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības joma Apdomīga uzraudzība pār piesaistīto 
līdzekļu izpirkšanas operācijām attiecībā 
uz biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem

1. Šī iedaļa attiecas uz šādiem AIFP: 1. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
pārvalda vienu vai vairākus AIF, kuri vai 
nu individuāli, vai kopēji iegūst kontroli 
pār biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem, sniedz informāciju par 
parādu līmeni, ko mērķsabiedrība tieši vai 
netieši sakrājusi pirms un pēc kontroles 
iegūšanas pār to.

(a) AIFP, kurš pārvalda vienu vai 
vairākus AIF, kas vai nu atsevišķi vai 
kopā iegūst 30% vai lielāku daļu no 
emitenta balsstiesībām vai no tāda 
uzņēmuma, kas atrodas Kopienā un kas 
nav iekļauts biržas sarakstos, 
balsstiesībām vajadzības gadījumā;
(b) AIFP, kurš noslēdzis vienošanos ar 
vienu vai vairākiem AIFP, kas ļauj šo 
AIFP pārvaldītajiem AIF iegūt 30% vai 
lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām vajadzības gadījumā.
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Or. en

Pamatojums

Informācijas paziņošanas pienākumi, ko privātā kapitāla pārvaldniekiem uzliek priekšlikuma 
26.–30. pants, nav būtiski un atbilstoši sistēmiskā riska uzraudzības mērķiem. Tie tiešām 
attiecas uz informācijas paziņošanas pienākumiem, kas aplūkoti jau citās ES direktīvās vai 
kuri ir grūti piemērojami (piemēram, pienākums paziņot attīstības plānu biržu sarakstos 
neiekļautam uzņēmumam, kas rada nopietnas bažas attiecībā uz konfidencialitāti un/vai 
ekonomisko inteliģenci). Turklāt tos nepiemēro visiem tirgus dalībniekiem, kuru darbība var 
netieši radīt sistēmisku risku.

Grozījums Nr. 1289
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī iedaļa attiecas uz šādiem AIFP: 1. Šī iedaļa attiecas uz AIFP, kurš vai nu 
individuāli, vai vienojoties ar vienu vai 
vairākiem AIF, iegūst ievērojamu vai 
kontrolējošu ietekmi, kā noteikts IFRS 
standartos, pār emitentu vai biržas 
sarakstos neiekļautu uzņēmumu, kas 
atrodas Savienībā.

a) AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas vai nu atsevišķi vai kopā iegūst 
30% vai lielāku daļu no emitenta 
balsstiesībām vai no tāda uzņēmuma, kas 
atrodas Kopienā un kas nav iekļauts 
biržas sarakstos, balsstiesībām vajadzības 
gadījumā;
b) AIFP, kurš noslēdzis vienošanos ar 
vienu vai vairākiem AIFP, kas ļauj šo 
AIFP pārvaldītajiem AIF iegūt 30% vai 
lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām vajadzības gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Prasībām jābūt proporcionālām AIF ietekmei uz uzņēmumu.
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Grozījums Nr. 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas vai nu atsevišķi vai kopā iegūst 
30% vai lielāku daļu no emitenta 
balsstiesībām vai no tāda uzņēmuma, kas 
atrodas Kopienā un kas nav iekļauts biržas 
sarakstos, balsstiesībām vajadzības 
gadījumā;

a) AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas vai nu atsevišķi vai kopā iegūst
10 %, 20 %, 30% un 50 % vai lielāku daļu 
no emitenta balsstiesībām vai no tāda 
uzņēmuma, kas atrodas Savienībā un kas 
nav iekļauts biržas sarakstos, balsstiesībām 
vajadzības gadījumā;

Or. en

Pamatojums

Private equity has so far disclosed very little information, mostly unverifiable and not 
provided on a consistent basis. As this type of ownership leads to significant changes in the 
management style of companies, it is of the utmost importance to have a complete and 
consistent picture of companies under leverage buy-outs. This information is important for 
investors, supervisors, employees and the public. There should be no exemption from 
information requirements, be it on the basis of the fund size or the managed company size. 
The impact of private equity investment may be felt even when a small interest is purchased, 
such as 10%. The impact then increases with the significance of the stake.

Grozījums Nr. 1291
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas vai nu atsevišķi vai kopā iegūst
30% vai lielāku daļu no emitenta 
balsstiesībām vai no tāda uzņēmuma, kas 
atrodas Kopienā un kas nav iekļauts biržas 
sarakstos, balsstiesībām vajadzības 
gadījumā;

a) AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas vai nu atsevišķi vai kopā iegūst
25 % vai lielāku daļu no emitenta 
balsstiesībām vai no tāda uzņēmuma, kas 
atrodas Savienībā un kas nav iekļauts 
biržas sarakstos, kā arī no AIFP, kas 
pārvalda vienu vai vairākus šādus AIF,
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balsstiesībām vajadzības gadījumā;

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas (PLI) bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un 
nodarbinātajiem. Tādēļ privāto kapitāla fondu regulēšanas slieksnis jāpazemina līdz 
nodrošinājuma kontroles līmenim. Par dominējošās ietekmes slieksni var uzskatīt 25 % 
balsstiesību. Daudzās dalībvalstīs privātā kapitāla fondi ir īpaši paredzēti MVU ar augstu 
nodarbinātības intensitāti, uz kuriem neattiecas 2. punktā minētie sliekšņi.

Grozījums Nr. 1292
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus
AIF, kas vai nu atsevišķi vai kopā iegūst
30 % vai lielāku daļu no emitenta 
balsstiesībām vai no tāda uzņēmuma, kas 
atrodas Kopienā un kas nav iekļauts biržas 
sarakstos, balsstiesībām vajadzības 
gadījumā;

a) AIF, kas vai nu atsevišķi vai kopā iegūst
25 % vai lielāku daļu no emitenta 
balsstiesībām vai no tāda uzņēmuma, kas 
atrodas Savienībā un kas nav iekļauts 
biržas sarakstos, kā arī AIFP, kurš 
pārvalda vienu vai vairākus AIF,
balsstiesībām vajadzības gadījumā;

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ privāto kapitāla fondu regulēšanas slieksnis jāpazemina līdz nodrošinājuma kontroles 
līmenim. Par dominējošās ietekmes slieksni var uzskatīt 25 % balsstiesību. Daudzās 
dalībvalstīs privātā kapitāla fondi ir īpaši paredzēti MVU ar augstu nodarbinātības 
intensitāti, uz kuriem neattiecas 2. punktā minētie sliekšņi.
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Grozījums Nr. 1293
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī iedaļa attiecas uz šādiem AIFP: 1.Šī iedaļa attiecas uz šādiem AIFP:
a) AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas vai nu atsevišķi vai kopā iegūst
30% vai lielāku daļu no emitenta 
balsstiesībām vai no tāda uzņēmuma, kas 
atrodas Kopienā un kas nav iekļauts 
biržas sarakstos, balsstiesībām vajadzības 
gadījumā;

a) AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas vai nu atsevišķi vai kopā iegūst
kontrolējošu ietekmi biržu sarakstos
neiekļautā uzņēmumā;

b) AIFP, kurš noslēdzis vienošanos ar 
vienu vai vairākiem AIFP, kas ļauj šo 
AIFP pārvaldītajiem AIF iegūt 30% vai 
lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām vajadzības gadījumā.

b) AIFP, kurš noslēdzis vienošanos ar 
vienu vai vairākiem AIFP, kas ļauj šo 
AIFP pārvaldītajiem AIF iegūt
kontrolējošu ietekmi biržu sarakstos
neiekļautā uzņēmumā.

Šīs iedaļas nolūkā kontrolējoša ietekme 
nozīmē vairāk nekā 50 % balsstiesību 
biržu sarakstos neiekļautam uzņēmumam.

Or. en

Grozījums Nr. 1294
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī iedaļa attiecas uz šādiem AIFP: 1. Šī iedaļa attiecas uz šādiem AIFP:

a) AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas vai nu atsevišķi vai kopā iegūst
30% vai lielāku daļu no emitenta 
balsstiesībām vai no tāda uzņēmuma, kas 
atrodas Kopienā un kas nav iekļauts
biržas sarakstos, balsstiesībām vajadzības 
gadījumā;

a) AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kas vai nu atsevišķi vai kopā iegūst
kontrolējošu ietekmi vai attiecīgi lielāku 
daļu no biržas sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma balsstiesībām, kuri atrodas 
Savienībā;
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b) AIFP, kurš noslēdzis vienošanos ar 
vienu vai vairākiem AIFP, kas ļauj šo 
AIFP pārvaldītajiem AIF iegūt 30% vai 
lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma
balsstiesībām vajadzības gadījumā.

b) AIFP, kurš noslēdzis vienošanos ar 
vienu vai vairākiem AIFP, kas ļauj šo 
AIFP pārvaldītajiem AIF iegūt attiecīgi
kontrolējošu ietekmi pār biržu sarakstos
neiekļautu uzņēmumu balsstiesībām.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā nevajadzētu aplūkot jautājumus saistībā ar emitentiem, jo šo jomu reglamentē 
uzņēmējdarbības tiesības. Terminu „kontrolējoša ietekme” vajadzētu saskaņot ar 
uzņēmējdarbības tiesībām.

Grozījums Nr. 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) AIFP, kurš noslēdzis vienošanos ar 
vienu vai vairākiem AIFP, kas ļauj šo 
AIFP pārvaldītajiem AIF iegūt 30% vai 
lielāku daļu no emitenta vai biržu sarakstos 
neiekļauta uzņēmuma balsstiesībām
vajadzības gadījumā.

b) AIFP, kurš darbojas saskaņoti ar vienu 
vai vairākiem AIFP attiecībā uz šo AIFP
pārvaldīto AIF balsstiesību iegūšanu vai
izmantošanu gadījumā, kad šāds AIFP 
pārvalda vienu vai vairākus AIF, kuri vai 
nu atsevišķi, vai kopā iegūst 10 %, 20 %, 
30 % un 50 % vai attiecīgi lielāku daļu no 
emitenta vai biržu sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma balsstiesībām.

Or. en

Pamatojums

Privātā kapitāla fondi līdz šim ir paziņojuši visai ierobežotu informāciju, ko lielākoties nav 
iespējams pārbaudīt un kuras sniegšanā nav bijis konsekvences. Tā kā šīs īpašuma tiesības 
rada ievērojamas izmaiņas uzņēmumu pārvaldības stilā, pilnīgs un konsekvents pārskats par 
uzņēmumiem, kas veic piesaistīto līdzekļu izpirkšanu, ir ārkārtīgi svarīgs. Šī informācija ir 
svarīga ieguldītājiem, uzraudzītājiem, nodarbinātajiem un sabiedrībai. Atbrīvošana no 
informācijas prasībām nav pieļaujama, pamatojoties uz fonda vai pārvaldītā uzņēmuma 
izmēru.
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Grozījums Nr. 1296
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) AIFP, kurš noslēdzis vienošanos ar 
vienu vai vairākiem AIFP, kas ļauj šo 
AIFP pārvaldītajiem AIF iegūt 30 % vai 
lielāku daļu no emitenta vai biržu sarakstos 
neiekļauta uzņēmuma balsstiesībām 
vajadzības gadījumā.

b) AIFP, kurš noslēdzis vienošanos ar 
vienu vai vairākiem AIFP, kas ļauj šo 
AIFP pārvaldītajiem AIF iegūt 25 % vai 
lielāku daļu no emitenta vai biržu sarakstos 
neiekļauta uzņēmuma balsstiesībām 
vajadzības gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ privāto kapitāla fondu regulēšanas slieksnis jāpazemina līdz nodrošinājuma kontroles 
līmenim. Par dominējošās ietekmes slieksni var uzskatīt 25 % balsstiesību. Daudzās 
dalībvalstīs privātā kapitāla fondi ir īpaši paredzēti MVU ar augstu nodarbinātības 
intensitāti, uz kuriem neattiecas 2. punktā minētie sliekšņi.

Grozījums Nr. 1297
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) AIFP, kurš noslēdzis vienošanos ar 
vienu vai vairākiem AIFP, kas ļauj šo 
AIFP pārvaldītajiem AIF iegūt 30 % vai 
lielāku daļu no emitenta vai biržu sarakstos 
neiekļauta uzņēmuma balsstiesībām 
vajadzības gadījumā.

b) AIFP, kurš noslēdzis vienošanos ar 
vienu vai vairākiem AIFP, kas ļauj šo 
AIFP pārvaldītajiem AIF iegūt 25 % vai 
lielāku daļu no emitenta vai biržu sarakstos 
neiekļauta uzņēmuma balsstiesībām 
vajadzības gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ privāto kapitāla fondu regulēšanas slieksnis jāpazemina līdz nodrošinājuma kontroles 
līmenim. Par dominējošās ietekmes slieksni var uzskatīt 25 % balsstiesību. Daudzās 
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dalībvalstīs privātā kapitāla fondi ir īpaši paredzēti MVU ar augstu nodarbinātības 
intensitāti, uz kuriem neattiecas 2. punktā minētie sliekšņi.

Grozījums Nr. 1298
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem, ko kontrolē AIFM, jāatbilst 
attiecīgajiem Savienības un dalībvalstu
uzņēmējdarbības tiesību aktiem par 
informācijas sniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Tirgus konkurences kropļošanu starp dalībniekiem, kuru darbību reglamentē šī direktīva, un 
tiem, uz kuriem šī direktīva neattiecas, var novērst tikai ar globālu pieeju. Tādēļ jebkuri 
pienākumi sniegt informāciju attiecināmi vienādi uz visām privāto īpašumtiesību formām, 
izdarot izmaiņas ES uzņēmējdarbības tiesību direktīvās.

Grozījums Nr. 1299
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija līdz …* iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, 
pamatojoties uz uzņēmējdarbības tiesību 
aktu, kā arī attiecīgo finanšu nozares 
direktīvu pārskatīšanu, vajadzības 
gadījumā pievienojot tiesību akta 
priekšlikumu, kurā iekļauti šīs direktīvas 
grozījumi, ja tādi ir nepieciešami.
Novērtējot šo ziņojumu, Komisija ņem 
vērā mērķus palielināt pārredzamību, 
godīgu konkurenci un līdzvērtīgus 
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konkurences apstākļus starp uzņēmumiem, 
izvairoties no diskriminācijas uz 
īpašumtiesību pamata. Komisija ņem arī 
vērā ES konkurētspēju attiecībā uz 
inovāciju finansēšanu.
* OV lūdzu ierakstīt datumu — dienu, 
kad šī direktīva stājas spēkā.

Or. en

Pamatojums

Tirgus konkurences kropļošanu starp dalībniekiem, kuru darbību reglamentē šī direktīva, un 
tiem, uz kuriem šī direktīva neattiecas, var novērst tikai ar globālu pieeju. Tādēļ jebkuri 
pienākumi sniegt informāciju attiecināmi vienādi uz visām privāto īpašumtiesību formām, 
izdarot izmaiņas ES uzņēmējdarbības tiesību direktīvās.

Grozījums Nr. 1300
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī iedaļa neattiecas uz gadījumiem, kad 
iesaistītais emitents vai biržu sarakstos 
neiekļautais uzņēmums ietilpst mazu un 
vidēju uzņēmumu kategorijā un 
nodarbina mazāk nekā 250 cilvēkus, tā 
gada apgrozījums nepārsniedz 50
miljonus euro, un/vai gada bilance 
nepārsniedz 43 miljonus euro.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ privāto kapitāla fondu regulēšanas slieksnis jāpazemina līdz nodrošinājuma kontroles 
līmenim. Par dominējošās ietekmes slieksni var uzskatīt 25 % balsstiesību. Daudzās 
dalībvalstīs privātā kapitāla fondi ir īpaši paredzēti MVU ar augstu nodarbinātības 
intensitāti, uz kuriem neattiecas 2. punktā minētie sliekšņi.
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Grozījums Nr. 1301
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī iedaļa neattiecas uz gadījumiem, kad 
iesaistītais emitents vai biržu sarakstos 
neiekļautais uzņēmums ietilpst mazu un 
vidēju uzņēmumu kategorijā un 
nodarbina mazāk nekā 250 cilvēkus, tā 
gada apgrozījums nepārsniedz 50 
miljonus euro, un/vai gada bilance 
nepārsniedz 43 miljonus euro.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī iedaļa neattiecas uz gadījumiem, kad 
iesaistītais emitents vai biržu sarakstos 
neiekļautais uzņēmums ietilpst mazu un 
vidēju uzņēmumu kategorijā un 
nodarbina mazāk nekā 250 cilvēkus, tā 
gada apgrozījums nepārsniedz 50 
miljonus euro, un/vai gada bilance 
nepārsniedz 43 miljonus euro.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1303
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī iedaļa neattiecas uz gadījumiem, kad 
iesaistītais emitents vai biržu sarakstos 
neiekļautais uzņēmums ietilpst mazu un 
vidēju uzņēmumu kategorijā un 
nodarbina mazāk nekā 250 cilvēkus, tā 
gada apgrozījums nepārsniedz 50 
miljonus euro, un/vai gada bilance 
nepārsniedz 43 miljonus euro.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ privāto kapitāla fondu regulēšanas slieksnis jāpazemina līdz nodrošinājuma kontroles 
līmenim. Par dominējošās ietekmes slieksni var uzskatīt 25 % balsstiesību. Daudzās 
dalībvalstīs privātā kapitāla fondi ir īpaši paredzēti MVU ar augstu nodarbinātības 
intensitāti, uz kuriem neattiecas 2. punktā minētie sliekšņi.

Grozījums Nr. 1304
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī iedaļa neattiecas uz gadījumiem, kad 
iesaistītais emitents vai biržu sarakstos 
neiekļautais uzņēmums ietilpst mazu un 
vidēju uzņēmumu kategorijā un 
nodarbina mazāk nekā 250 cilvēkus, tā 
gada apgrozījums nepārsniedz 50 
miljonus euro, un/vai gada bilance 
nepārsniedz 43 miljonus euro.

2. Pirms kontroles iegūšanas pār biržas 
sarakstos neiekļautu uzņēmuma AIFP 
1. punkta nolūkā informē to dalībvalstu 
kompetentās iestādes, kur paredzētās 
kontroles iegūšanas rezultātā tieši vai 
netieši mērķsabiedrības parādi ir augstāki 
par uzņēmuma vērtēšanas koeficientu.
Šādā gadījumā kompetentās iestādes veic 
piesardzīgu kontroli par kontroles 
iegūšanas potenciālajām sekām, jo īpaši 
ņemot vērā saistītos sistēmiskos riskus.
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Or. en

Pamatojums

Informācijas paziņošanas pienākumi, ko privātā kapitāla pārvaldniekiem uzliek priekšlikuma 
26.–30. pants, nav būtiski un atbilstoši sistēmiskā riska uzraudzības mērķiem. Tie tiešām 
attiecas uz informācijas paziņošanas pienākumiem, kas aplūkoti jau citās ES direktīvās vai 
kuri ir grūti piemērojami (piemēram, pienākums paziņot attīstības plānu biržu sarakstos 
neiekļautam uzņēmumam, kas rada nopietnas bažas attiecībā uz konfidencialitāti un/vai 
ekonomisko inteliģenci). Turklāt tos nepiemēro visiem tirgus dalībniekiem, kuru darbība var 
netieši radīt sistēmisku risku.

Grozījums Nr. 1305
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī iedaļa neattiecas uz gadījumiem, kad
iesaistītais emitents vai biržu sarakstos 
neiekļautais uzņēmums ietilpst mazu un 
vidēju uzņēmumu kategorijā un nodarbina 
mazāk nekā 250 cilvēkus, tā gada 
apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus 
euro, un/vai gada bilance nepārsniedz 
43 miljonus euro.

2. Šī iedaļa neattiecas uz gadījumiem, kad 
biržu sarakstos neiekļautais uzņēmums 
nodarbina mazāk nekā 50 cilvēku.

Or. en

Pamatojums

Prasībai jābūt proporcionālai uzņēmuma izmēram. Tomēr, izslēdzot visus MVU, no direktīvas 
jomas tiek izslēgta lielākā daļa iegūšanu izpirkšanas veidā.

Grozījums Nr. 1306
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī iedaļa neattiecas uz gadījumiem, kad 2. Šī iedaļa neattiecas uz gadījumiem, kad 
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iesaistītais emitents vai biržu sarakstos
neiekļautais uzņēmums ietilpst mazu un 
vidēju uzņēmumu kategorijā un 
nodarbina mazāk nekā 250 cilvēkus, tā 
gada apgrozījums nepārsniedz 50 
miljonus euro, un/vai gada bilance 
nepārsniedz 43 miljonus euro.

biržu sarakstos neiekļautie uzņēmumi ir 
īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības 
(SPV) vai mazi un vidēji uzņēmumi.

Šajā iedaļā:
a) SPV nozīmē uzņēmumus, kuriem 
atbilstoši saviem statūtiem un 
piemērojamiem dalībvalstu tiesību aktiem 
ir tiesības iegūt, turēt vai pārdot tikai 
aktīvus vai daļas citos SPV, kurus 
atbilstoši AIF apvienošanas noteikumiem 
vai instrumentiem un dalībvalstu tiesību 
aktiem var iegūt, turēt vai tieši pārdot 
AIF, vai arī to var izdarīt šis AIF;
b) mazie un vidējie uzņēmumi nozīmē 
uzņēmumus, kuri pēc to pēdējiem gada
vai konsolidētajiem pārskatiem atbilst 
vismaz diviem šādiem kritērijiem:
i) finanšu gada laikā vidējais nodarbināto 
skaits Savienībā ir mazāks nekā 
250 cilvēku;
ii) kopējā gada bilance nepārsniedz 
EUR 43 miljonus;
iii) gada neto apgrozījums nepārsniedz 
EUR 50 miljonus.

Or. en

Pamatojums

Nediferencēta visu fondu ar kontrolējošu ietekmi pār uzņēmumiem iekļaušana nozīmē, ka 
atvērtos nekustamā īpašuma ieguldījumu fondus (OEREF), kuri tur īpašumus caur īpašam 
nolūkam dibinātām sabiedrībām, klasificē kā AIF ar kontrolējošu ietekmi. Tas ir pretrunā ar 
vispārpieņemto praksi saistībā ar OEREF, kas ir būtiska, lai piekļūtu atsevišķiem nekustamā 
īpašuma tirgiem. Līdz ar to OEREF iekļaušanai nav pamatojuma, kā arī jebkura kontrolējoša 
ietekme pār šādu SPV nevar būt par kritēriju šādai iekļaušanai.
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Grozījums Nr. 1307
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī iedaļa neattiecas uz gadījumiem, kad
iesaistītais emitents vai biržu sarakstos 
neiekļautais uzņēmums ietilpst mazu un 
vidēju uzņēmumu kategorijā un nodarbina 
mazāk nekā 250 cilvēkus, tā gada 
apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, 
un/vai gada bilance nepārsniedz 43 
miljonus euro.

2. Šī iedaļa neattiecas uz gadījumiem, kad 
biržu sarakstos neiekļautais uzņēmums ir 
mazs vai vidējs uzņēmums, kurš nodarbina 
mazāk nekā 250 cilvēkus vai kura gada 
apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, 
un/vai gada bilance nepārsniedz 43 
miljonus euro.

Or. en

Grozījums Nr. 1308
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija pieņem deleģētos aktus 
atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam, 
precizējot jēdzienu biržu sarakstos 
neiekļautajiem uzņēmumiem, kontroles 
iegūšanai, koeficientam (arī tā pamatu 
noteikšanai) un novērtēšanu, kā arī 
nosakot saprātīgus noteikumus, kas šajā 
saistībā piemērojami.

Or. en

Pamatojums

Noteikumus 26.–30. pantā vajadzētu konsekventi piemērot visiem tiem, kam ir attiecīga
lieluma kapitāla daļa, nevis tikai AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda. Jebkuras 
iespējamās bažas attiecībā uz pārredzamību vai nodarbināto personu un uzņēmējdarbībā 
ieinteresēto personu interesēm tiek vienādi attiecinātas uz ES uzņēmumu visu kontroles tipu 
darbībām, nevis tikai situācijām, kad iesaistīti AIFP. Līdz ar to jebkuriem informācijas 
paziņošanas pienākumiem konsekventi jāpiemēro vispārējā uzņēmējdarbības tiesību direktīva, 
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bet nav jārada problēmas AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda.

Grozījums Nr. 1309
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Rūpniecības kontrolakciju 
sabiedrībām, kuras pārdod savas daļas ES 
reglamentētā tirgū, nepiemēro 28.–
30. pantu, ciktāl šie uzņēmumi saglabā 
daļas savos meitasuzņēmumos vai 
saistītos uzņēmumos, lai īstenotu 
rūpniecības uzņēmuma stratēģiju, kā arī 
nav izveidoti ar galveno mērķi dot saviem 
ieguldītājiem peļņu, nodaloties 
paredzētajā termiņā.

Or. en

Pamatojums

Minēto rūpniecības kontrolakciju sabiedrības tiek reglamentētas ar Prospektu un 
Pārredzamības direktīvām, kā arī dalībvalstu tiesību aktiem uzņēmējdarbības jomā, 
noteikumiem un citiem dalībvalstu regulējumiem. Tas nodrošina pietiekamu pārredzamību 
attiecībā uz ieguldītājiem, regulatoriem un sabiedrību kopumā. Šā tipa uzņēmumiem 
noteikumi 28.–30. pantā ir neatbilstoši un nepiemēroti.

Grozījums Nr. 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants svītrots
Paziņojums par kontrolējošas ietekmes 
iegūšanu biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos
1. Dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP esot 
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tādā statusā, ka tas var izmantot 30% vai 
lielāku daļu no biržu sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma balsstiesībām, tas paziņo biržu 
sarakstos neiekļautajam uzņēmumam un 
visiem pārējiem akcionāriem 2. punktā 
minēto informāciju.
Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā četru 
tirdzniecības dienu laikā, pirmajai no tām 
esot dienai, kad AIFP ieguva tādu 
statusu, ka tas var izmantot 30% no 
balsstiesībām.
2. 1. punktā minētajam paziņojumam 
jāietver šāda informācija:
a) informācija par radušos situāciju 
attiecībā uz balsstiesībām;
b) informācija par apstākļiem, kuros 
sasniegta 30% robežvērtība, tai skaitā 
informācija par dažādu iesaistīto 
akcionāru identitātēm;
c) datums, kurā tika sasniegta vai 
pārsniegta attiecīgā robežvērtība.

Or. en

Pamatojums

Noteikumus 26.–30. pantā vajadzētu konsekventi piemērot visiem tiem, kam ir attiecīga 
lieluma kapitāla daļa, nevis tikai AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda. Jebkuras 
iespējamās bažas attiecībā uz pārredzamību vai nodarbināto personu un uzņēmējdarbībā 
ieinteresēto personu interesēm tiek vienādi attiecinātas uz ES uzņēmumu visu kontroles tipu 
darbībām, nevis tikai situācijām, kad iesaistīti AIFP. Jebkuriem informācijas paziņošanas 
pienākumiem konsekventi jāpiemēro vispārējā uzņēmējdarbības tiesību direktīva, bet nav 
jārada problēmas AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda.

Grozījums Nr. 1311
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants svītrots
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Paziņojums par kontrolējošas ietekmes 
iegūšanu biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos
1. Dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP esot 
tādā statusā, ka tas var izmantot 30% vai 
lielāku daļu no biržu sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma balsstiesībām, tas paziņo biržu 
sarakstos neiekļautajam uzņēmumam un 
visiem pārējiem akcionāriem 2. punktā 
minēto informāciju.
Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā četru 
tirdzniecības dienu laikā, pirmajai no tām 
esot dienai, kad AIFP ieguva tādu 
statusu, ka tas var izmantot 30% no 
balsstiesībām.
2. 1. punktā minētajam paziņojumam 
jāietver šāda informācija:
a) informācija par radušos situāciju 
attiecībā uz balsstiesībām;
b) informācija par apstākļiem, kuros 
sasniegta 30% robežvērtība, tai skaitā 
informācija par dažādu iesaistīto 
akcionāru identitātēm;
c) datums, kurā tika sasniegta vai 
pārsniegta attiecīgā robežvērtība.

Or. en

Pamatojums

Noteikumus 26.–30. pantā vajadzētu konsekventi piemērot visiem tiem, kam ir attiecīga 
lieluma kapitāla daļa, nevis tikai AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda. Jebkuras 
iespējamās bažas attiecībā uz pārredzamību vai nodarbināto personu un uzņēmējdarbībā 
ieinteresēto personu interesēm tiek vienādi attiecinātas uz ES uzņēmumu visu kontroles tipu 
darbībām, nevis tikai situācijām, kad iesaistīti AIFP. Līdz ar to jebkuriem informācijas 
paziņošanas pienākumiem konsekventi jāpiemēro vispārējā uzņēmējdarbības tiesību direktīva, 
bet nav jārada problēmas AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda.
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Grozījums Nr. 1312
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants svītrots
Paziņojums par kontrolējošas ietekmes 
iegūšanu biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos
1. Dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP esot 
tādā statusā, ka tas var izmantot 30% vai 
lielāku daļu no biržu sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma balsstiesībām, tas paziņo biržu 
sarakstos neiekļautajam uzņēmumam un 
visiem pārējiem akcionāriem 2. punktā 
minēto informāciju.
Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā četru 
tirdzniecības dienu laikā, pirmajai no tām 
esot dienai, kad AIFP ieguva tādu 
statusu, ka tas var izmantot 30% no 
balsstiesībām.
2. 1. punktā minētajam paziņojumam 
jāietver šāda informācija:
a) informācija par radušos situāciju 
attiecībā uz balsstiesībām;
b) informācija par apstākļiem, kuros 
sasniegta 30% robežvērtība, tai skaitā 
informācija par dažādu iesaistīto 
akcionāru identitātēm;
c) datums, kurā tika sasniegta vai 
pārsniegta attiecīgā robežvērtība.

Or. en

Pamatojums

Tirgus konkurences kropļošanu starp dalībniekiem, kuru darbību reglamentē šī direktīva, un 
tiem, uz kuriem šī direktīva neattiecas, var novērst tikai ar globālu pieeju. Tādēļ jebkuri 
pienākumi sniegt informāciju attiecināmi vienādi uz visām privāto īpašumtiesību formām, 
izdarot izmaiņas ES uzņēmējdarbības tiesību direktīvās.



PE439.134v02-00 88/168 AM\807997LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1313
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants svītrots
Paziņojums par kontrolējošas ietekmes 
iegūšanu biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos
1. Dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP esot 
tādā statusā, ka tas var izmantot 30% vai 
lielāku daļu no biržu sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma balsstiesībām, tas paziņo biržu 
sarakstos neiekļautajam uzņēmumam un 
visiem pārējiem akcionāriem 2. punktā 
minēto informāciju.
Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā četru 
tirdzniecības dienu laikā, pirmajai no tām 
esot dienai, kad AIFP ieguva tādu 
statusu, ka tas var izmantot 30% no 
balsstiesībām.
2. 1. punktā minētajam paziņojumam 
jāietver šāda informācija:
a) informācija par radušos situāciju 
attiecībā uz balsstiesībām;
b) informācija par apstākļiem, kuros 
sasniegta 30% robežvērtība, tai skaitā 
informācija par dažādu iesaistīto 
akcionāru identitātēm;
c) datums, kurā tika sasniegta vai 
pārsniegta attiecīgā robežvērtība.

Or. en

Pamatojums

Informācijas paziņošanas pienākumi, ko privātā kapitāla pārvaldniekiem uzliek priekšlikuma 
26.–30. pants, nav būtiski un atbilstoši sistēmiskā riska uzraudzības mērķiem. Tie tiešām 
attiecas uz informācijas paziņošanas pienākumiem, kas aplūkoti jau citās ES direktīvās vai 
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kuri ir grūti piemērojami (piemēram, pienākums paziņot attīstības plānu biržu sarakstos 
neiekļautam uzņēmumam, kas rada nopietnas bažas attiecībā uz konfidencialitāti un/vai 
ekonomisko inteliģenci). Turklāt tos nepiemēro visiem tirgus dalībniekiem, kuru darbība var 
netieši radīt sistēmisku risku.

Grozījums Nr. 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
27. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojums par kontrolējošas ietekmes 
iegūšanu biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos

Paziņojums par ievērojamu interesi biržu 
sarakstos neiekļautos uzņēmumos

Or. en

Grozījums Nr. 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP esot 
tādā statusā, ka tas var izmantot 30 % vai
lielāku daļu no biržu sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma balsstiesībām, tas paziņo biržu 
sarakstos neiekļautajam uzņēmumam un
visiem pārējiem akcionāriem 2. punktā 
minēto informāciju.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
darbojas viens pats vai saskaņoti ar citu
AIFP, iegūst caur vienu vai vairākiem 
AIF, ko tas pārvalda, 10 %, 20 %, 30 % 
vai 50 % no emitenta vai biržu sarakstos 
neiekļauta uzņēmuma balsstiesībām, 
paziņo emitentam vai biržu sarakstos 
neiekļautajam uzņēmumam, kā arī attiecīgi 
darbinieku pārstāvjiem, vai, ja šādu 
pārstāvju nav, pašiem darbiniekiem, 
AIFP kompetentajai iestādei un tās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kur 
emitents vai biržu sarakstos neiekļautais 
uzņēmums ir reģistrēts, 2. punktā minēto 
informāciju.

Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā četru 

Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā četru 
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tirdzniecības dienu laikā, pirmajai no tām 
esot dienai, kad AIFP ieguva tādu statusu, 
ka tas var izmantot 30 % no balsstiesībām.

tirdzniecības dienu laikā, pirmajai no tām 
esot dienai, kad AIFP ieguvis caur vienu 
vai vairākiem pārvaldītajiem AIF 10 %, 
20 %, 30 % vai 50 % no balsstiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1316
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP esot 
tādā statusā, ka tas var izmantot 30% vai 
lielāku daļu no biržu sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma balsstiesībām, tas paziņo biržu 
sarakstos neiekļautajam uzņēmumam un 
visiem pārējiem akcionāriem 2. punktā 
minēto informāciju.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, AIF esot tādā 
statusā, ka tas var realizēt ievērojamu vai 
kontrolējošu ietekmi, kā noteikts IFRS 
standartos, biržu sarakstos neiekļautā 
uzņēmumā, šāds AIF paziņo biržu 
sarakstos neiekļautajam uzņēmumam un 
visiem pārējiem akcionāriem 2. punktā 
minēto informāciju.

Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā četru 
tirdzniecības dienu laikā, pirmajai no tām 
esot dienai, kad AIFP ieguva tādu statusu, 
ka tas var izmantot 30% no balsstiesībām.

Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā četru 
tirdzniecības dienu laikā, pirmajai no tām 
esot dienai, kad AIFP ieguva tādu statusu, 
ka tas var izmantot ievērojamu vai 
kontrolējošu ietekmi.

Pēc pirmās paziņošanas AIF ziņo par 
katru reizi, kad tā balsstiesību skaits 
pieaug vairāk nekā par 5 procentu 
punktiem vai kad AIF iegūst kontroli, kā 
noteikts IFRS standartos, pār biržu 
sarakstos neiekļauto uzņēmumu.

Or. en

Pamatojums

AIF ziņo, kolīdz tie iegūst ievērojamu ietekmi biržu sarakstos neiekļautā uzņēmumā.
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Grozījums Nr. 1317
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP esot 
tādā statusā, ka tas var izmantot 30 % vai 
lielāku daļu no biržu sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma balsstiesībām, tas paziņo biržu 
sarakstos neiekļautajam uzņēmumam un 
visiem pārējiem akcionāriem 2. punktā
minēto informāciju.

1. Dalībvalstis prasa, ka AIFP, sasniedzot 
statusu, ka tas var izmantot 30 % vai 
lielāku daļu no biržu sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma balsstiesībām, dara pieejamu
biržu sarakstos neiekļautajam uzņēmumam 
un visiem pārējiem akcionāriem, kuru 
identitātes un adreses ir pieejamas AIFP 
vai var tapt pieejamas no biržu sarakstos 
neiekļautā uzņēmuma vai no reģistra, 
kuram AIFP ir pieeja vai kuru tas var 
dabūt, 2. punktā norādīto informāciju.

Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā četru 
tirdzniecības dienu laikā, pirmajai no tām 
esot dienai, kad AIFP ieguva tādu statusu, 
ka tas var izmantot 30 % no balsstiesībām.

Informācijai jābūt pieejamai, cik drīz vien
iespējams, bet ne vēlāk kā desmit darba
dienu laikā, pirmajai no tām esot dienai, 
kad AIFP ieguva tādu statusu, ka tas var
realizēt kontroli.

Or. en

Pamatojums

Noteikumus 27. pantā vajadzētu konsekventi piemērot visiem tiem, kam ir attiecīga lieluma 
kapitāla daļa, nevis tikai AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda. Jebkuras iespējamās bažas 
attiecībā uz pārredzamību vai nodarbināto personu un uzņēmējdarbībā ieinteresēto personu 
interesēm tiek vienādi attiecinātas uz ES uzņēmumu visu kontroles tipu darbībām, nevis tikai 
situācijām, kad iesaistīti AIFP. Līdz ar to jebkuriem informācijas paziņošanas pienākumiem 
konsekventi jāpiemēro vispārējā uzņēmējdarbības tiesību direktīva, bet nav jārada problēmas 
AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda.

Grozījums Nr. 1318
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP esot 1. Dalībvalstis nodrošina, ka AIF vai 
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tādā statusā, ka tas var izmantot 30 % vai 
lielāku daļu no biržu sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma balsstiesībām, tas paziņo biržu 
sarakstos neiekļautajam uzņēmumam un 
visiem pārējiem akcionāriem 2. punktā 
minēto informāciju.

AIFP, esot tādā statusā, ka tas var izmantot
25 % vai lielāku daļu no biržu sarakstos 
neiekļauta uzņēmuma balsstiesībām, šāds 
AIF vai AIFP paziņo biržu sarakstos 
neiekļautajam uzņēmumam un visiem 
pārējiem akcionāriem 2. punktā minēto 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1319
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP esot 
tādā statusā, ka tas var izmantot 30 % vai 
lielāku daļu no biržu sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma balsstiesībām, tas paziņo biržu 
sarakstos neiekļautajam uzņēmumam un 
visiem pārējiem akcionāriem 2. punktā 
minēto informāciju.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka AIF vai 
AIFP, esot tādā statusā, ka tas var izmantot
25 % vai lielāku daļu no biržu sarakstos 
neiekļauta uzņēmuma balsstiesībām, šāds 
AIF vai AIFP paziņo biržu sarakstos 
neiekļautajam uzņēmumam un visiem 
pārējiem akcionāriem 2. punktā minēto 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1320
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP esot 
tādā statusā, ka tas var izmantot 30 % vai 
lielāku daļu no biržu sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma balsstiesībām, tas paziņo biržu 
sarakstos neiekļautajam uzņēmumam un 
visiem pārējiem akcionāriem 2. punktā 
minēto informāciju.

1. EVTI nodrošina, ka AIFP, esot tādā 
statusā, ka tas var izmantot 30 % vai 
lielāku daļu no biržu sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma balsstiesībām, paziņo biržu 
sarakstos neiekļautajam uzņēmumam un 
visiem pārējiem akcionāriem 2. punktā 
minēto informāciju.
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Or. en

Pamatojums

Visi ziņojumi un paziņojumi jāiesniedz EVTI kā galīgajam AIFP uzraugam.

Grozījums Nr. 1321
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā četru
tirdzniecības dienu laikā, pirmajai no tām 
esot dienai, kad AIFP ieguva tādu statusu, 
ka tas var izmantot 30 % no balsstiesībām.

Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā četru darba
dienu laikā, pirmajai no tām esot dienai, 
kad AIF vai AIFP ieguva tādu statusu, ka 
tas var izmantot 25 % no balsstiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1322
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā četru
tirdzniecības dienu laikā, pirmajai no tām 
esot dienai, kad AIFP ieguva tādu statusu, 
ka tas var izmantot 30 % no balsstiesībām.

Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā četru darba
dienu laikā, pirmajai no tām esot dienai, 
kad AIF vai AIFP ieguva tādu statusu, ka 
tas var izmantot 25 % no balsstiesībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 1323
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā četru 
tirdzniecības dienu laikā, pirmajai no tām 
esot dienai, kad AIFP ieguva tādu statusu, 
ka tas var izmantot 30 % no balsstiesībām.

Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā piecu darba
dienu laikā, pirmajai no tām esot dienai, 
kad AIFP ieguva tādu statusu, ka tas var 
izmantot 30 % no balsstiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1324
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā četru 
tirdzniecības dienu laikā, pirmajai no tām 
esot dienai, kad AIFP ieguva tādu statusu, 
ka tas var izmantot 30 % no balsstiesībām.

Paziņošanai jānotiek, cik drīz vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā četru 
tirdzniecības dienu laikā, pirmajai no tām 
esot dienai, kad AIFP ieguva tādu statusu, 
ka tas var realizēt kontrolējošu ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Visi ziņojumi un paziņojumi jāiesniedz EVTI kā galīgajam AIFP uzraugam.

Grozījums Nr. 1325
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punktā minētajam paziņojumam 2. Informācijai, kas pieprasīta 1. punktā,
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jāietver šāda informācija: jāietver šāda informācija, kādu pieprasīts 
padarīt pieejamu vai paziņot personām, 
kas norādītas 1. punktā atbilstoši 
pašreizējiem Savienības tiesību aktiem.

a) informācija par radušos situāciju 
attiecībā uz balsstiesībām;
b) informācija par apstākļiem, kuros 
sasniegta 30 % robežvērtība, tai skaitā 
informācija par dažādu iesaistīto 
akcionāru identitātēm;
c) datums, kurā tika sasniegta vai 
pārsniegta attiecīgā robežvērtība.

Or. en

Pamatojums

Noteikumus 27. pantā vajadzētu konsekventi piemērot visiem tiem, kam ir attiecīga lieluma 
kapitāla daļa, nevis tikai AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda. Jebkuras iespējamās bažas 
attiecībā uz pārredzamību vai nodarbināto personu un uzņēmējdarbībā ieinteresēto personu 
interesēm tiek vienādi attiecinātas uz ES uzņēmumu visu kontroles tipu darbībām, nevis tikai 
situācijām, kad iesaistīti AIFP. Līdz ar to jebkuriem informācijas paziņošanas pienākumiem 
konsekventi jāpiemēro vispārējā uzņēmējdarbības tiesību direktīva, bet nav jārada problēmas 
AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda.

Grozījums Nr. 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācija par apstākļiem, kuros 
sasniegta 30 % robežvērtība, tai skaitā 
informācija par dažādu iesaistīto 
akcionāru identitātēm;

b) informācija par apstākļiem, kuros 
sasniegta robežvērtība, tai skaitā 
informācija par pilnīgu identifikāciju 
AIFP, AIF un iesaistītajiem akcionāriem, 
kā arī personām, kuras darbojas ar tiem 
saskaņoti, jebkuru fizisku vai juridisku 
personu, kura pilnvarota izmantot savā 
vārdā balsstiesības, un vajadzības 
gadījumā — to uzņēmumu ķēdi, kam reāli 
pieder balsstiesības;

Or. en
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Grozījums Nr. 1327
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācija par apstākļiem, kuros 
sasniegta 30 % robežvērtība, tai skaitā 
informācija par dažādu iesaistīto akcionāru 
identitātēm;

b) informācija par apstākļiem, kuros 
sasniegta ievērojama vai kontrolējoša 
ietekme, tai skaitā informācija par dažādu 
iesaistīto akcionāru identitātēm;

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai būtu konsekvence ar iepriekšējo grozījumu.

Grozījums Nr. 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) AIFP nodoms attiecībā uz turpmāku 
balsstiesību iegūšanu, nodoms iegūt 
kontroli, iegūšanas finansēšanai 
izmantotais piesaistīto līdzekļu apjoms un 
iegūšanai paredzētais ieguldījumu 
horizonts.

Or. en



AM\807997LV.doc 97/168 PE439.134v02-00

LV

Grozījums Nr. 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Gadījumā, ja paziņotā informācija 
būtiski mainās, AIFP paziņo atjaunināto 
informāciju atbilstoši 1. punktā 
noteiktajai procedūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 1330
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a pants
Kapitāla pietiekamība mērķsabiedrībās

Lai izvairītos no potenciālas aktīvu 
izpārdošanas pa daļām, AIF kontrolētas 
mērķsabiedrības neto aktīviem vajadzētu 
atbilst noteikumiem par kapitāla 
pietiekamības režīmu saskaņā ar Otro 
uzņēmējdarbības tiesību direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Padomes 1976. gada 13. decembra Otrās direktīvas 77/91/EEK par to, kā vienādošanas 
nolūkā koordinēt nodrošinājumus, 15. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumi un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīvas 2006/68/EK, ar ko Padomes 
Direktīvu 77/91/EEK groza attiecībā uz akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla 
saglabāšanu un mainīšanu, 1. panta 4. punkta b) apakšpunkta un 1. panta 5. apakšpunkta 
noteikumi varētu palīdzēt novērst uzņēmuma izpārdošanu pa daļām, īstenojot parādu 
piedziņu, vienlaikus dodot pietiekamu manevrēšanas iespēju leģitīmai stratēģiskai 
restrukturizācijai.
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Grozījums Nr. 1331
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
27.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.b pants
Pienākumi attiecībā uz ieguldījumiem 
mērķsabiedrībās
Neatkarīgi no dalībvalsts tiesību aktiem, 
lai izvairītos no aktīvu izpārdošanas pa 
daļām attiecībā uz mērķsabiedrībām, 
kurās iegulda tie AIFP, kas pārvalda AIF, 
katrs AIFP nodrošina triju gadu 
bloķēšanas periodu AIF ieguldījumiem 
mērķsabiedrībā.

Or. en

Pamatojums

Slēgtajiem fondiem, kuri iegūst kontrolējošu ietekmi mērķsabiedrībā, jānodrošina ieguldījumi 
triju gadu periodam, lai nepieļautu attiecīgās uzņēmējsabiedrības izpārdošanu pa daļām.

Grozījums Nr. 1332
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
27.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.c pants
Piesaistīto līdzekļu ierobežošana 
kontrolējošas ietekmes iegūšanas 
gadījumā
Piesaistītie līdzekļi, ko izmanto AIF, kas 
ieguvis kontrolējošu ietekmi biržu 
sarakstos neiekļautā uzņēmumā, tiek 
ierobežoti līdz attiecībai starp finanšu 
parādu, ko izmanto iegūšanai, un 
ieņēmumiem pirms procentu samaksas, 
nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas 
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atskaitījumiem.
Šī attiecība nav lielāka nekā 4 
kontrolējošas iegūšanas laikā.
Šajā parādā, ko izmanto aprēķiniem, ir 
iekļauts viss parāds, ko AIF izmantojis, 
lai iegūtu kontrolējošu ietekmi, neatkarīgi 
no tā, vai parāds ir iegūtajam 
uzņēmumam vai AIF.
Komisija pieņem deleģētos aktus atbilstoši 
49.a, 49.b un 49.c pantam, precizējot 
attiecības aprēķināšanas metodiku.

Or. en

Pamatojums

Pārmērīgu līdzekļu piesaistīšanu nevajadzētu izmantot uzņēmumu pirkšanai, jo tai ir 
nelabvēlīga ietekme uz to attīstību un ieguldījumu politiku.

Grozījums Nr. 1333
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
27.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.d pants
Kapitāla nepietiekamības ierobežošana 
AIF, kuri iegulda biržu sarakstos 
neiekļautos uzņēmumos.
AIF, kuriem ir kontrolējoša ietekme biržu 
sarakstos neiekļautos uzņēmumos, 
izmantojos piesaistītos līdzekļus, nedrīkst 
izmantot iegūšanas parāda segšanai 
uzņēmuma ieņēmumus, kas gūti pirms 
iegūšanas.
Uzņēmumi, ko AIF ieguvis, izmantojot 
piesaistītos līdzekļus, pirmo divu gadu 
laikā pēc iegūšanas nemaksā dividendes. 
Rezultātā ieņēmumu daudzums ir mazāks 
nekā iegūšanas laikā.
Komisija pieņem deleģētos aktus atbilstoši 
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49.a, 49.b un 49.c pantam, precizējot 
dividenžu ierobežošanas aprēķināšanas 
veidu.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmuma resursus nevajadzētu izmantot, lai nomaksātu iegūšanas parādu.
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Grozījums Nr. 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants

Informācijas paziņošana gadījumā, kad 
iegūta kontrolējoša ietekme emitentos vai 
biržu sarakstos neiekļautos uzņēmumos
1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP iegūstot 
30% vai lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām, tas dara pieejamu otrajā un 
trešajā daļā paredzēto informāciju 
emitentam, biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem 
vai gadījumā, ja šādu pārstāvju nav —
pašiem darba ņēmējiem.

Attiecībā uz emitentiem AIFP jādara 
attiecīgajam emitentam, tā akcionāriem 
un darba ņēmēju pārstāvjiem pieejama 
šāda informācija:
a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 
2004/25/EK par pārņemšanas 
piedāvājumiem1 6. panta 3. punktā minētā 
informācija;
b) politika interešu konfliktu 
novēršanai un pārvaldībai, jo īpaši starp 
AIFP un emitentu;
c) politika emitenta ārējo un iekšējo 
sakaru nodrošināšanai, jo īpaši attiecībā 
uz darbiniekiem.
Attiecībā uz biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem AIFP jādara attiecīgajam 
biržu sarakstos neiekļautajam 

svītrots

                                               
1 OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.
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uzņēmumam, tā akcionāriem un darba 
ņēmēju pārstāvjiem pieejama šāda 
informācija:

d) informācija par tā AIFP identitāti, 
kurš vai nu atsevišķi vai, vienojoties ar 
citiem AIFP, ir sasniedzis 30% 
robežvērtību;

e) biržu sarakstos neiekļautā 
uzņēmuma attīstības plāns;
f) politika interešu konfliktu 
novēršanai un pārvaldībai, it īpaši 
starp AIFP un biržu sarakstos 
neiekļauto uzņēmumu;
g) politika biržu sarakstos 
neiekļautā uzņēmuma ārējo un 
iekšējo sakaru nodrošināšanai, it 
īpaši attiecībā uz darbiniekiem.

2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot zemāk minēto:

a) saskaņā ar 1. punktu 
sniedzamās informācijas 
detalizēts saturs;
b) informācijas izplatīšanas 
veids.

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

Noteikumus 26.–30. pantā vajadzētu konsekventi piemērot visiem tiem, kam ir attiecīga 
lieluma kapitāla daļa, nevis tikai AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda. Jebkuras 
iespējamās bažas attiecībā uz pārredzamību vai nodarbināto personu un uzņēmējdarbībā 
ieinteresēto personu interesēm tiek vienādi attiecinātas uz ES uzņēmumu visu kontroles tipu 
darbībām, nevis tikai situācijām, kad iesaistīti AIFP. Jebkuriem informācijas paziņošanas 
pienākumiem konsekventi jāpiemēro vispārējā uzņēmējdarbības tiesību direktīva, bet nav 
jārada problēmas AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda.
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Grozījums Nr. 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Direktīvas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants

Informācijas paziņošana gadījumā, kad 
iegūta kontrolējoša ietekme emitentos vai 
biržu sarakstos neiekļautos uzņēmumos
1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP iegūstot 
30% vai lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām, tas dara pieejamu otrajā un 
trešajā daļā paredzēto informāciju 
emitentam, biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju 
pārstāvjiem vai gadījumā, ja šādu 
pārstāvju nav — pašiem darba ņēmējiem.
Attiecībā uz emitentiem AIFP jādara 
attiecīgajam emitentam, tā akcionāriem 
un darba ņēmēju pārstāvjiem pieejama 
šāda informācija:
a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 
2004/25/EK par pārņemšanas 
piedāvājumiem1 6. panta 3. punktā 
minētā informācija;
b) politika interešu konfliktu 
novēršanai un pārvaldībai, jo īpaši starp 
AIFP un emitentu;
c) politika emitenta ārējo un iekšējo 
sakaru nodrošināšanai, jo īpaši attiecībā 
uz darbiniekiem.
Attiecībā uz biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem AIFP jādara attiecīgajam 
biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam, tā akcionāriem un darba 

svītrots

                                               
1 OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.
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ņēmēju pārstāvjiem pieejama šāda 
informācija:

d) informācija par tā AIFP identitāti, 
kurš vai nu atsevišķi vai, vienojoties ar 
citiem AIFP, ir sasniedzis 30% 
robežvērtību;

e) biržu sarakstos neiekļautā 
uzņēmuma attīstības plāns;
f) politika interešu konfliktu 
novēršanai un pārvaldībai, it 
īpaši starp AIFP un biržu 
sarakstos neiekļauto uzņēmumu;
g) politika biržu sarakstos 
neiekļautā uzņēmuma ārējo un
iekšējo sakaru nodrošināšanai, it 
īpaši attiecībā uz darbiniekiem.

2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot zemāk minēto:

a) saskaņā ar 1. punktu 
sniedzamās informācijas 
detalizēts saturs;
b) informācijas izplatīšanas 
veids.

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

Noteikumus 26.–30. pantā vajadzētu konsekventi piemērot visiem tiem, kam ir attiecīga 
lieluma kapitāla daļa, nevis tikai AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda. Jebkuras 
iespējamās bažas attiecībā uz pārredzamību vai nodarbināto personu un uzņēmējdarbībā 
ieinteresēto personu interesēm tiek vienādi attiecinātas uz ES uzņēmumu visu kontroles tipu 
darbībām, nevis tikai situācijām, kad iesaistīti AIFP. Līdz ar to jebkuriem informācijas 
paziņošanas pienākumiem konsekventi jāpiemēro vispārējā uzņēmējdarbības tiesību direktīva, 
bet nav jārada problēmas AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda.
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Grozījums Nr. 1336
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants

Informācijas paziņošana gadījumā, kad 
iegūta kontrolējoša ietekme emitentos vai 
biržu sarakstos neiekļautos uzņēmumos
1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP iegūstot 
30% vai lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām, tas dara pieejamu otrajā un 
trešajā daļā paredzēto informāciju 
emitentam, biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju 
pārstāvjiem vai gadījumā, ja šādu 
pārstāvju nav — pašiem darba ņēmējiem.
Attiecībā uz emitentiem AIFP jādara 
attiecīgajam emitentam, tā akcionāriem 
un darba ņēmēju pārstāvjiem pieejama 
šāda informācija:
a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 
2004/25/EK par pārņemšanas 
piedāvājumiem1 6. panta 3. punktā 
minētā informācija;
b) politika interešu konfliktu 
novēršanai un pārvaldībai, jo īpaši starp 
AIFP un emitentu;
c) politika emitenta ārējo un iekšējo 
sakaru nodrošināšanai, jo īpaši attiecībā 
uz darbiniekiem.
Attiecībā uz biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem AIFP jādara attiecīgajam 
biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam, tā akcionāriem un darba 

svītrots

                                               
1 OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.
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ņēmēju pārstāvjiem pieejama šāda 
informācija:

d) informācija par tā AIFP identitāti, 
kurš vai nu atsevišķi vai, vienojoties ar 
citiem AIFP, ir sasniedzis 30% 
robežvērtību;

e) biržu sarakstos neiekļautā 
uzņēmuma attīstības plāns;
f) politika interešu konfliktu 
novēršanai un pārvaldībai, it 
īpaši starp AIFP un biržu 
sarakstos neiekļauto uzņēmumu;
g) politika biržu sarakstos 
neiekļautā uzņēmuma ārējo un 
iekšējo sakaru nodrošināšanai, it 
īpaši attiecībā uz darbiniekiem.

2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot zemāk minēto:

a) saskaņā ar 1. punktu 
sniedzamās informācijas 
detalizēts saturs;
b) informācijas izplatīšanas 
veids.

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

Informācijas paziņošanas pienākumi, ko privātā kapitāla pārvaldniekiem uzliek priekšlikuma 
26.–30. pants, nav būtiski un atbilstoši sistēmiskā riska uzraudzības mērķiem. Tie tiešām 
attiecas uz informācijas paziņošanas pienākumiem, kas aplūkoti jau citās ES direktīvās vai 
kuri ir grūti piemērojami (piemēram, pienākums paziņot attīstības plānu biržu sarakstos 
neiekļautam uzņēmumam, kas rada nopietnas bažas attiecībā uz konfidencialitāti un/vai 
ekonomisko inteliģenci). Turklāt tos nepiemēro visiem tirgus dalībniekiem, kuru darbība var 
netieši radīt sistēmisku risku.
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Grozījums Nr. 1337
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants

Informācijas paziņošana gadījumā, kad 
iegūta kontrolējoša ietekme emitentos vai 
biržu sarakstos neiekļautos uzņēmumos
1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP iegūstot 
30% vai lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām, tas dara pieejamu otrajā un 
trešajā daļā paredzēto informāciju 
emitentam, biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju 
pārstāvjiem vai gadījumā, ja šādu 
pārstāvju nav — pašiem darba ņēmējiem.
Attiecībā uz emitentiem AIFP jādara 
attiecīgajam emitentam, tā akcionāriem 
un darba ņēmēju pārstāvjiem pieejama 
šāda informācija:
a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 
2004/25/EK par pārņemšanas 
piedāvājumiem1 6. panta 3. punktā 
minētā informācija;
b) politika interešu konfliktu 
novēršanai un pārvaldībai, jo īpaši starp 
AIFP un emitentu;
c) politika emitenta ārējo un iekšējo 
sakaru nodrošināšanai, jo īpaši attiecībā 
uz darbiniekiem.
Attiecībā uz biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem AIFP jādara attiecīgajam 
biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam, tā akcionāriem un darba 

svītrots
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ņēmēju pārstāvjiem pieejama šāda 
informācija:

d) informācija par tā AIFP identitāti, 
kurš vai nu atsevišķi vai, vienojoties ar 
citiem AIFP, ir sasniedzis 30% 
robežvērtību;

e) biržu sarakstos neiekļautā 
uzņēmuma attīstības plāns;
f) politika interešu konfliktu 
novēršanai un pārvaldībai, it 
īpaši starp AIFP un biržu 
sarakstos neiekļauto uzņēmumu;
g) politika biržu sarakstos 
neiekļautā uzņēmuma ārējo un 
iekšējo sakaru nodrošināšanai, it 
īpaši attiecībā uz darbiniekiem.

2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot zemāk minēto:

a) saskaņā ar 1. punktu 
sniedzamās informācijas 
detalizēts saturs;
b) informācijas izplatīšanas 
veids.

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

Tirgus konkurences kropļošanu starp dalībniekiem, kuru darbību reglamentē šī direktīva, un 
tiem, uz kuriem šī direktīva neattiecas, var novērst tikai ar globālu pieeju. Tādēļ jebkuri 
pienākumi sniegt informāciju attiecināmi vienādi uz visām privāto īpašumtiesību formām, 
izdarot izmaiņas ES uzņēmējdarbības tiesību direktīvās.
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Grozījums Nr. 1338
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
28. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas paziņošana gadījumā, kad 
iegūta kontrolējoša ietekme emitentos vai
biržu sarakstos neiekļautos uzņēmumos

Informācijas paziņošana gadījumā, kad 
iegūta kontrolējoša ietekme biržu sarakstos 
neiekļautos uzņēmumos

Or. en

Grozījums Nr. 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP iegūstot
30 % vai lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām, tas dara pieejamu otrajā un 
trešajā daļā paredzēto informāciju 
emitentam, biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem 
vai gadījumā, ja šādu pārstāvju nav —
pašiem darba ņēmējiem.

1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, kas 
darbojas viens vai sadarbībā ar citu AIFP, 
pārvaldot vienu vai vairākus AIF iegūst
30 % vai lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām, vai arī tam ir cita veida 
kontrolējoša ietekme šādā AIF, paziņo
otrajā daļā izklāstīto informāciju 
emitentam, biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam un to attiecīgajiem 
akcionāriem, kā arī darba ņēmēju 
pārstāvjiem vai gadījumā, ja šādu pārstāvju 
nav — pašiem darba ņēmējiem, AIFP 
kompetentajai iestādei un tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kur emitents vai 
biržu sarakstos neiekļautais uzņēmums 
reģistrēts.

Or. en
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Grozījums Nr. 1340
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP iegūstot
30 % vai lielāku daļu no emitenta vai
biržu sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām, tas dara pieejamu otrajā un 
trešajā daļā paredzēto informāciju 
emitentam, biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam un to attiecīgajiem
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem
vai gadījumā, ja šādu pārstāvju nav —
pašiem darba ņēmējiem.

1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, iegūstot
kontrolējošu ietekmi pār biržu sarakstos
neiekļautu uzņēmumu, dara biržu 
sarakstos neiekļautajam uzņēmumam, tā
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem
pieejamu šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Direktīvā nevajadzētu aplūkot jautājumus saistībā ar emitentiem, jo šo jomu reglamentē 
uzņēmējdarbības tiesības. Nav nekāda pamata prasīt konfidenciālas komercinformācijas 
izpaušanu no AIFP, kuri iegūst kontrolējošu ietekmi.

Grozījums Nr. 1341
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP iegūstot 
30% vai lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām, tas dara pieejamu otrajā un 
trešajā daļā paredzēto informāciju 
emitentam, biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem 
vai gadījumā, ja šādu pārstāvju nav —

1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, kad 
AIF iegūst ievērojamu vai kontrolējošu 
ietekmi pār emitentu vai biržu sarakstos
neiekļautu uzņēmumu, tā AIFP dara 
pieejamu otrajā un trešajā daļā paredzēto 
informāciju emitentam, biržu sarakstos 
neiekļautajam uzņēmumam un to 
attiecīgajiem akcionāriem un darba ņēmēju 
pārstāvjiem vai gadījumā, ja šādu pārstāvju 
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pašiem darba ņēmējiem. nav — pašiem darba ņēmējiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai būtu konsekvence ar iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 1342
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP iegūstot 
30 % vai lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām, tas dara pieejamu otrajā un 
trešajā daļā paredzēto informāciju 
emitentam, biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem 
vai gadījumā, ja šādu pārstāvju nav —
pašiem darba ņēmējiem.

1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, iegūstot 
30 % vai lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām, dara pēc iespējas drīz
pieejamu otrajā un trešajā daļā paredzēto 
informāciju emitentam, biržu sarakstos 
neiekļautajam uzņēmumam un to 
attiecīgajiem akcionāriem un darba ņēmēju
pārstāvjiem vai gadījumā, ja šādu pārstāvju 
nav — pašiem darba ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1343
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP iegūstot
30 % vai lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām, tas dara pieejamu otrajā un 
trešajā daļā paredzēto informāciju 
emitentam, biržu sarakstos neiekļautajam 

1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka AIF vai AIFP, 
iegūstot 25 % vai lielāku daļu no emitenta 
vai biržu sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām, dara pieejamu otrajā un 
trešajā daļā paredzēto informāciju 
emitentam, biržu sarakstos neiekļautajam 
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uzņēmumam un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem 
vai gadījumā, ja šādu pārstāvju nav —
pašiem darba ņēmējiem.

uzņēmumam un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem 
vai gadījumā, ja šādu pārstāvju nav —
pašiem darba ņēmējiem.

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas (PLI) bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un 
nodarbinātajiem. Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.

Grozījums Nr. 1344
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP iegūstot
30 % vai lielāku daļu no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām, tas dara pieejamu otrajā un 
trešajā daļā paredzēto informāciju 
emitentam, biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem 
vai gadījumā, ja šādu pārstāvju nav —
pašiem darba ņēmējiem.

1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka AIF vai AIFP, 
iegūstot 25 % vai lielāku daļu no emitenta 
vai biržu sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām, dara pieejamu otrajā un 
trešajā daļā paredzēto informāciju 
emitentam, biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem 
vai gadījumā, ja šādu pārstāvju nav —
pašiem darba ņēmējiem.

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.
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Grozījums Nr. 1345
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz emitentiem AIFP jādara 
attiecīgajam emitentam, tā akcionāriem 
un darba ņēmēju pārstāvjiem pieejama 
šāda informācija:

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1346
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz emitentiem AIFP jādara 
attiecīgajam emitentam, tā akcionāriem 
un darba ņēmēju pārstāvjiem pieejama 
šāda informācija:

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvā nevajadzētu aplūkot jautājumus saistībā ar emitentiem, jo šo jomu reglamentē 
uzņēmējdarbības tiesības.
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Grozījums Nr. 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz emitentiem AIFP jādara 
attiecīgajam emitentam, tā akcionāriem 
un darba ņēmēju pārstāvjiem pieejama 
šāda informācija:

Neierobežojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 
2004/25/EK par pārņemšanas 
piedāvājumiem1 6. panta 3. punktu, 
pirmajā daļā pieprasītajā paziņojumā 
jāiekļauj šāda informācija:
1 OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 1348
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz emitentiem AIFP jādara 
attiecīgajam emitentam, tā akcionāriem un 
darba ņēmēju pārstāvjiem pieejama šāda 
informācija:

Attiecībā uz emitentiem AIF vai AIFP 
jādara attiecīgajam emitentam, tā 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem 
pieejama šāda informācija:

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.
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Grozījums Nr. 1349
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz emitentiem AIFP jādara 
attiecīgajam emitentam, tā akcionāriem un 
darba ņēmēju pārstāvjiem pieejama šāda 
informācija:

Attiecībā uz emitentiem AIF vai AIFP 
jādara attiecīgajam emitentam, tā 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem 
pieejama šāda informācija:

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.

Grozījums Nr. 1350
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 
2004/25/EK par pārņemšanas 
piedāvājumiem1 6. panta 3. punktā minētā 
informācija;

svītrots

Or. en

                                               
1 OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.
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Grozījums Nr. 1351
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 21. aprīļa Direktīvas
2004/25/EK par pārņemšanas 
piedāvājumiem1 6. panta 3. punktā minētā 
informācija;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvā nevajadzētu aplūkot jautājumus saistībā ar emitentiem, jo šo jomu reglamentē 
uzņēmējdarbības tiesības.

Grozījums Nr. 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 
2004/25/EK par pārņemšanas 
piedāvājumiem2 6. panta 3. punktā minētā 
informācija;

a) AIFP nodomi attiecībā uz emitenta vai 
biržu sarakstos neiekļautā uzņēmuma 
turpmāko uzņēmējdarbību, savu 
darbinieku darba vietu aizsardzība un 
pārvaldība, tostarp jebkuras būtiskas 
izmaiņas nodarbinātības nosacījumos, un 
jo īpaši AIFP stratēģiskais vai attīstības 
plāns un tā ietekme uz nodarbinātību un 
šādi plānotas uzņēmumu 
uzņēmējdarbības atrašanās vietām;

Or. en

                                               
1 OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.
2 OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.
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Pamatojums

Ja AIF uzņemas ievērojamu līdzdalību kādā uzņemējdarbībā, pārredzamības labad visām 
ieinteresējām personām jāsaņem svarīga informācija. Šajā informācijā īpaši jāiekļauj 
ieguldītāja stratēģiskais plāns un tā ietekme uz nodarbinātību un uzņēmējdarbības vietām, kā 
arī jebkuras plānotās aktīvu nodalīšanas (jo piesaistīto līdzekļu izpirkšanās šādas 
nodalīšanas parasti tiek veiktas, lai atmaksātu iegūšanas instrumenta aizņēmumu 
mērķsabiedrības iegūšanas finansēšanai).

Grozījums Nr. 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) plānotās ievērojamās aktīvu 
nodalīšanas;

Or. en

Pamatojums

Ja AIF uzņemas ievērojamu līdzdalību kādā uzņemējdarbībā, pārredzamības labad visām 
ieinteresējām personām jāsaņem svarīga informācija. Šajā informācijā jāiekļauj jebkuras 
plānotas aktīvu nodalīšanas (jo piesaistīto līdzekļu izpirkšanās šādas nodalīšanas parasti tiek 
veiktas, lai atmaksātu iegūšanas instrumenta aizņēmumu mērķsabiedrības iegūšanas 
finansēšanai).

Grozījums Nr. 1354
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) politika interešu konfliktu novēršanai 
un pārvaldībai, jo īpaši starp AIFP un 
emitentu;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Grozījums Nr. 1355
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) politika interešu konfliktu novēršanai 
un pārvaldībai, jo īpaši starp AIFP un 
emitentu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvā nevajadzētu aplūkot jautājumus saistībā ar emitentiem, jo šo jomu reglamentē 
uzņēmējdarbības tiesības.

Grozījums Nr. 1356
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) politika interešu konfliktu novēršanai un 
pārvaldībai, jo īpaši starp AIFP un 
emitentu;

b) politika interešu konfliktu novēršanai un 
pārvaldībai, jo īpaši starp AIF vai AIFP un 
emitentu;

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.
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Grozījums Nr. 1357
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) politika interešu konfliktu novēršanai un 
pārvaldībai, jo īpaši starp AIFP un 
emitentu;

b) politika interešu konfliktu novēršanai un 
pārvaldībai, jo īpaši starp AIF vai AIFP un 
emitentu;

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.

Grozījums Nr. 1358
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) politika emitenta ārējo un iekšējo 
sakaru nodrošināšanai, jo īpaši attiecībā 
uz darbiniekiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1359
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) politika emitenta ārējo un iekšējo 
sakaru nodrošināšanai, jo īpaši attiecībā 
uz darbiniekiem.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Direktīvā nevajadzētu aplūkot jautājumus saistībā ar emitentiem, jo šo jomu reglamentē 
uzņēmējdarbības tiesības.

Grozījums Nr. 1360
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) politika emitenta ārējo un iekšējo sakaru 
nodrošināšanai, jo īpaši attiecībā uz 
darbiniekiem.

c) attiecībā uz AIF, kuram ir kontrolējoša 
ietekme, politika emitenta ārējo un iekšējo 
sakaru nodrošināšanai, jo īpaši attiecībā uz 
darbiniekiem.

Or. en

Pamatojums

Prasībām jābūt proporcionālām kontroles līmenim.

Grozījums Nr. 1361
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) potenciālās sekas darbiniekiem.

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.
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Grozījums Nr. 1362
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) potenciālās sekas darbiniekiem.

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.

Grozījums Nr. 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem AIFP jādara attiecīgajam 
biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam, tā akcionāriem un darba 
ņēmēju pārstāvjiem pieejama šāda 
informācija:

svītrots

d) informācija par tā AIFP identitāti, kurš 
vai nu atsevišķi vai, vienojoties ar citiem 
AIFP, ir sasniedzis 30% robežvērtību;
e) biržu sarakstos neiekļautā uzņēmuma 
attīstības plāns;
f) politika interešu konfliktu novēršanai 
un pārvaldībai, it īpaši starp AIFP un 
biržu sarakstos neiekļauto uzņēmumu;
g) politika biržu sarakstos neiekļautā 
uzņēmuma ārējo un iekšējo sakaru 
nodrošināšanai, it īpaši attiecībā uz 
darbiniekiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 1364
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem AIFP jādara attiecīgajam 
biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam, tā akcionāriem un darba 
ņēmēju pārstāvjiem pieejama šāda 
informācija:

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts atbilstoši izmaiņām 28. panta 1. punkta 1. daļā.

Grozījums Nr. 1365
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem AIFP jādara attiecīgajam 
biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam, tā akcionāriem un darba 
ņēmēju pārstāvjiem pieejama šāda 
informācija:

Attiecībā uz biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem AIF vai AIFP jādara 
attiecīgajam biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam, tā akcionāriem un darba 
ņēmēju pārstāvjiem pieejama šāda 
informācija:

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.
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Grozījums Nr. 1366
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem AIFP jādara attiecīgajam 
biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam, tā akcionāriem un darba 
ņēmēju pārstāvjiem pieejama šāda 
informācija:

Attiecībā uz biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem AIF vai AIFP jādara 
attiecīgajam biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam, tā akcionāriem un darba 
ņēmēju pārstāvjiem pieejama šāda 
informācija:

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.

Grozījums Nr. 1367
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 3. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācija par tā AIFP identitāti, kurš 
vai nu atsevišķi vai, vienojoties ar citiem 
AIFP, ir sasniedzis 30 % robežvērtību;

d) informācija par tā AIF vai AIFP 
identitāti, kurš vai nu atsevišķi vai, 
vienojoties ar citiem AIFP, ir sasniedzis
25 % robežvērtību;

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.
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Grozījums Nr. 1368
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 3. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācija par tā AIFP identitāti, kurš 
vai nu atsevišķi vai, vienojoties ar citiem 
AIFP, ir sasniedzis 30 % robežvērtību;

d) informācija par tā AIF vai AIFP 
identitāti, kurš vai nu atsevišķi vai, 
vienojoties ar citiem AIFP, ir sasniedzis
25 % robežvērtību;

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.

Grozījums Nr. 1369
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 3. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) informācija par tā AIFP identitāti, kurš 
vai nu atsevišķi vai, vienojoties ar citiem 
AIFP, ir sasniedzis 30 % robežvērtību;

d) informācija par tā AIFP identitāti, kurš 
vai nu atsevišķi vai, vienojoties ar citiem 
AIFP, ir ieguvis ievērojamu vai 
kontrolējošu ietekmi;

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai būtu konsekvence ar iepriekšējiem grozījumiem.
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Grozījums Nr. 1370
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 3. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācija par tā AIFP identitāti, kurš 
vai nu atsevišķi vai, vienojoties ar citiem 
AIFP, ir sasniedzis 30 % robežvērtību;

d) informācija par tā AIFP identitāti, kurš 
vai nu atsevišķi vai, vienojoties ar citiem 
AIFP, ir sasniedzis kontrolējošu ietekmi;

Or. en

Pamatojums

Terminu „kontrolējoša ietekme” vajadzētu saskaņot ar uzņēmējdarbības tiesībām.

Grozījums Nr. 1371
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 3. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) biržu sarakstos neiekļautā uzņēmuma 
attīstības plāns;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā ir būtiski svarīga uzņēmējdarbības informācija, kas kropļo konkurenci un noved pie 
nelīdzvērtīgiem konkurences apstākļiem.
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Grozījums Nr. 1372
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 3. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) biržu sarakstos neiekļautā uzņēmuma 
attīstības plāns;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav nekāda pamata prasīt konfidenciālas komercinformācijas izpaušanu no AIFP, kuri iegūst 
kontrolējošu ietekmi.

Grozījums Nr. 1373
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 3. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) biržu sarakstos neiekļautā uzņēmuma 
attīstības plāns;

e) attiecībā uz AIF, kuram ir kontrolējoša 
ietekme un kurš izmanto piesaistītos 
līdzekļus, biržu sarakstos neiekļautā 
uzņēmuma attīstības plāns;

Or. en

Pamatojums

Prasībām jābūt proporcionālām kontroles līmenim un piesaistīto līdzekļu izmantošanai vai 
neizmantošanai.
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Grozījums Nr. 1374
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 3. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) politika interešu konfliktu novēršanai un 
pārvaldībai, it īpaši starp AIFP un biržu 
sarakstos neiekļauto uzņēmumu;

f) politika interešu konfliktu novēršanai un 
pārvaldībai, it īpaši starp AIF vai AIFP un 
biržu sarakstos neiekļauto uzņēmumu;

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.

Grozījums Nr. 1375
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 3. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) politika interešu konfliktu novēršanai un 
pārvaldībai, it īpaši starp AIFP un biržu 
sarakstos neiekļauto uzņēmumu;

f) politika interešu konfliktu novēršanai un 
pārvaldībai, it īpaši starp AIF vai AIFP un 
biržu sarakstos neiekļauto uzņēmumu;

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.
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Grozījums Nr. 1376
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 3. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) politika biržu sarakstos neiekļautā 
uzņēmuma ārējo un iekšējo sakaru 
nodrošināšanai, it īpaši attiecībā uz 
darbiniekiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1377
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 3. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) politika biržu sarakstos neiekļautā 
uzņēmuma ārējo un iekšējo sakaru 
nodrošināšanai, it īpaši attiecībā uz 
darbiniekiem.

g) attiecībā uz AIF, kuram ir kontrolējoša 
ietekme un kurš izmanto piesaistītos 
līdzekļus, politika biržu sarakstos 
neiekļautā uzņēmuma ārējo un iekšējo 
sakaru nodrošināšanai, it īpaši attiecībā uz 
darbiniekiem.

Or. en

Pamatojums

Prasībām jābūt proporcionālām kontroles līmenim un piesaistīto līdzekļu izmantošanai vai
neizmantošanai.
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Grozījums Nr. 1378
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 3. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) potenciālās sekas darbiniekiem 
jautājumos, kas saistīti ar uzņēmuma 
stratēģiju un nodarbinātības politiku.

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.

Grozījums Nr. 1379
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 3. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) potenciālās sekas darbiniekiem 
jautājumos, kas saistīti ar uzņēmuma 
stratēģiju un nodarbinātības politiku.

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.
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Grozījums Nr. 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Uz informāciju par darbinieka 
pārstāvjiem vai darbiniekiem atbilstoši 
1. punktam attiecas Padomes 2001. gada 
12. marta Direktīva 2001/23/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību 
uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai 
uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 
īpašnieka maiņas gadījumā1.
1 OV L 82, 23.3.2001., 16. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 1381
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot zemāk 
minēto:

svītrots

a) saskaņā ar 1. punktu sniedzamās 
informācijas detalizēts saturs;
b) informācijas izplatīšanas veids.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 1382
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem īstenošanas
pasākumus, tādējādi nosakot zemāk 
minēto:

2. Komisija, izmantojot deleģētos aktus 
atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam, var 
noteikt pasākumus, tādējādi nosakot 
zemāk minēto:

a) saskaņā ar 1. punktu sniedzamās 
informācijas detalizēts saturs;

a) saskaņā ar 1. punktu sniedzamās 
informācijas detalizēts saturs;

b) informācijas izplatīšanas veids. b) informācijas izplatīšanas veids.

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

Or. en

Pamatojums

Šis formulējums atbilst jaunajām „komitoloģijas” procedūrām, ja šis pants tiek saglabāts.

Grozījums Nr. 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saskaņā ar 1. punktu sniedzamās 
informācijas detalizēts saturs;

a) saskaņā ar šo pantu sniedzamās 
informācijas detalizēts saturs;

Or. en



PE439.134v02-00 132/168 AM\807997LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1384
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja AIF vai AIFP ir sasniedzis stāvokli, 
ka tas spēj realizēt kontroles tiesības, 
mērķsabiedrība izsmeļoši un savlaicīgi 
informē savu darbinieku pārstāvjus vai, ja 
šādu pārstāvju nav, pašus darbiniekus par 
pārņemšanu, iesniedzot attiecīgi visu 
dokumentāciju, kas minēta Direktīvas 
2004/25/EK 9. panta 5. punktā, ja nekādā 
mērā netiek apdraudēta uzņēmējdarbības 
norise.

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.

Grozījums Nr. 1385
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a pants
Informācijas sniegšana
1. AIFP iesniedz 20 darba dienu laikā 
paziņojumu mērķsabiedrībai par:
a) mērķiem saistībā ar pārņemšanu;
b) pārņemšanai paredzēto sākuma 
kapitālu.
Mērķsabiedrība dara paziņojumu publiski 
pieejamu.
2. Mērķsabiedrība nekavējoties informē 
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darbinieku pārstāvjus vai, ja šādu 
pārstāvju nav, pašus darbiniekus par 
noteikumiem 1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.

Grozījums Nr. 1386
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a pants
Informācijas sniegšana
1. AIFP iesniedz 20 darba dienu laikā 
paziņojumu mērķsabiedrībai par:
a) mērķiem saistībā ar pārņemšanu;
b) pārņemšanai paredzēto sākuma 
kapitālu.
Mērķsabiedrība dara paziņojumu publiski 
pieejamu.
2. Mērķsabiedrība nekavējoties informē 
darbinieku pārstāvjus vai, ja šādu 
pārstāvju nav, pašus darbiniekus par 
noteikumiem 1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Piesaistīto līdzekļu izpirkšanas bieži rada nopietnas sekas uzņēmumiem un nodarbinātajiem.
Tādēļ informēšanas un apspriešanas tiesības ir būtiskas darba ņēmējiem.
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Grozījums Nr. 1387
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
28.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.b pants
Sankcijas
1. Dalībvalstis nodrošina, ka juridiska 
spēka nav jebkuram AIFP un/vai 
mērķsabiedrības pieņemtam lēmumam, ar 
kuru tiek nopietni pārkāptas 27., 28. un 
28.a pantā minētās prasības attiecībā uz 
informāciju un tās sniegšanu. Juridiskā 
spēka atņemšana turpinās līdz brīdim, kad 
AIFP un/vai mērķsabiedrība ir izpildījusi 
savas saistības vai, ja tas vairs nav 
iespējams, tiek pieprasīta atlīdzināšana 
atbilstoši noteikumiem un procedūrām, ko 
nosaka dalībvalstis.
2. Ar nopietniem pārkāpumiem 1. punkta 
nolūkā saprot:
a) pilnīgu informācijas trūkumu par 
darbinieku pārstāvjiem pirms lēmuma 
pieņemšanas; un
b) svarīgas informācijas noklusēšanu vai 
nepatiesas informācijas sniegšanu, kā 
rezultātā nav iespējams realizēt tiesības uz 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Pieredze rāda, ka daudzi lieli uzņēmumi labāk maksā soda naudu, nevis ievēro informācijas 
prasības.
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Grozījums Nr. 1388
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
28.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.b pants
Sankcijas
1. Dalībvalstis nodrošina, ka juridiska 
spēka nav jebkuram AIFP un/vai 
mērķsabiedrības pieņemtam lēmumam, ar 
kuru tiek būtiski pārkāptas 27., 28. un 
28.a pantā minētās prasības attiecībā uz 
informāciju un tās atklāšanu. Juridiskā 
spēka atņemšana turpinās līdz brīdim, kad 
AIFP un/vai mērķsabiedrība ir izpildījusi 
savas saistības vai, ja tas vairs nav 
iespējams, tiek pieprasīta atlīdzināšana 
atbilstoši noteikumiem un procedūrām, ko 
nosaka dalībvalstis.

2. Ar nopietniem pārkāpumiem 1. punkta 
nolūkā saprot:
a) pilnīgu informācijas trūkumu par 
darbinieku pārstāvjiem pirms lēmuma 
pieņemšanas; vai
b) svarīgas informācijas noklusēšanu vai 
nepatiesas informācijas sniegšanu, kā 
rezultātā nav iespējams realizēt tiesības uz 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Pieredze rāda, ka daudzi lieli uzņēmumi labāk maksā soda naudu, nevis ievēro informācijas 
prasības.
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Grozījums Nr. 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Direktīvas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants

Īpaši noteikumi par tāda AIF gada 
pārskatu, kam ir kontrolējoša ietekme 
emitentos vai biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos
Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP katra tā 
pārvaldītā AIF 19. pantā paredzētajā gada 
pārskatā, ietver šā panta 2. punktā minēto 
papildu informāciju.
AIF gada pārskatam jāsatur šāda papildu 
informācija par katru emitentu un biržu 
sarakstos neiekļautu uzņēmumu, kuros 
AIF ir veicis ieguldījumus:
a) attiecībā uz darbības un finanšu 
attīstību ieņēmumu un peļņas 
atspoguļojums sadalījumā pa 
uzņēmējdarbības segmentiem, ziņojums 
par uzņēmuma darbības un finanšu 
jautājumiem, ziņojums par darbības un 
finanšu jautājumu plānoto progresu, 
pārskats par būtiskiem pasākumiem 
attiecīgajā finanšu gadā;
b) attiecībā uz finanšu un citiem riskiem 
informācija vismaz par tiem finanšu 
riskiem, kas saistīti ar kapitāla struktūru;
c)attiecībā uz jautājumiem saistībā ar 
darbiniekiem informācija par personāla 
mainību, izbeigtajām darba attiecībām un 
darbinieku pieņemšanu darbā;
d) ziņojums par būtisku aktīvu 
nodalīšanu.
Turklāt AIF gada pārskats par katru 
emitentu, kurā tas ir ieguvis kontrolējošu 

svītrots

                                               
1 OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.
2 OV L 26, 31.1.1977., 1. lpp.
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ietekmi, satur 46a. panta 1. punkta f) 
apakšpunktā paredzēto informāciju 
Padomes 1978. gada 25. jūlija Ceturtajā 
direktīvā 78/660/EEK, kuras pamatā ir 
Līguma 54. panta 3. punkta 
g) apakšpunkts un kura attiecas uz 
noteiktu veidu sabiedrību gada 
pārskatiem1, un Direktīvas 2004/25/EK 
10. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktos 
minēto pārskatu par kapitāla struktūru.
Par katru biržu sarakstos neiekļautu 
uzņēmumu, kurā AIF ieguvis 
kontrolējošu ietekmi, tā pārskats ietver 
pārskatu par pārvaldības pasākumiem un 
3. panta b) un c) apakšpunktos un no e) 
līdz h) apakšpunktam paredzēto 
informāciju Padomes 1976. gada 
13. decembra Otrajā direktīvā 77/91/EEK 
par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt 
nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju 
sabiedrību veidošanu un to kapitāla 
saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis 
prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta 
otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu 
sabiedrību dalībnieku un trešo personu 
intereses2.
3. Par katru pārvaldīto AIF un par 

kuriem tam jāievēro šīs iedaļas 
noteikumi AIFP nodrošina 
iepriekš 2. punktā minēto 
informāciju visiem 26. panta 
1. punktā minētajiem attiecīgā 
uzņēmuma darba ņēmēju 
pārstāvjiem laikposmā, kas 
noteikts 19. panta 1. punktā.

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot 
saskaņā ar 1. un 2. punktu 
sniedzamās informācijas 
detalizētu saturu.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
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Or. en

Pamatojums

Noteikumus 26.–30. pantā vajadzētu konsekventi piemērot visiem tiem, kam ir attiecīga 
lieluma kapitāla daļa, nevis tikai AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda. Jebkuras 
iespējamās bažas attiecībā uz pārredzamību vai nodarbināto personu un uzņēmējdarbībā 
ieinteresēto personu interesēm tiek vienādi attiecinātas uz ES uzņēmumu visu kontroles tipu 
darbībām, nevis tikai situācijām, kad iesaistīti AIFP. Jebkuriem informācijas paziņošanas 
pienākumiem konsekventi jāpiemēro vispārējā uzņēmējdarbības tiesību direktīva, bet nav 
jārada problēmas AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda.

Grozījums Nr. 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Direktīvas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants

Īpaši noteikumi par tāda AIF gada 
pārskatu, kam ir kontrolējoša ietekme 
emitentos vai biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos
Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP katra tā 
pārvaldītā AIF 19. pantā paredzētajā gada 
pārskatā, ietver šā panta 2. punktā minēto 
papildu informāciju.
AIF gada pārskatam jāsatur šāda papildu 
informācija par katru emitentu un biržu 
sarakstos neiekļautu uzņēmumu, kuros 
AIF ir veicis ieguldījumus:
a) attiecībā uz darbības un finanšu 
attīstību ieņēmumu un peļņas 
atspoguļojums sadalījumā pa 
uzņēmējdarbības segmentiem, ziņojums 
par uzņēmuma darbības un finanšu 
jautājumiem, ziņojums par darbības un 

svītrots

                                               
1 OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.
2 OV L 26, 31.1.1977., 1. lpp.
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finanšu jautājumu plānoto progresu, 
pārskats par būtiskiem pasākumiem 
attiecīgajā finanšu gadā;
b) attiecībā uz finanšu un citiem riskiem 
informācija vismaz par tiem finanšu 
riskiem, kas saistīti ar kapitāla struktūru;
c)attiecībā uz jautājumiem saistībā ar 
darbiniekiem informācija par personāla 
mainību, izbeigtajām darba attiecībām un 
darbinieku pieņemšanu darbā;
d) ziņojums par būtisku aktīvu 
nodalīšanu.
Turklāt AIF gada pārskats par katru 
emitentu, kurā tas ir ieguvis kontrolējošu 
ietekmi, satur 46a. panta 1. punkta f) 
apakšpunktā paredzēto informāciju 
Padomes 1978. gada 25. jūlija Ceturtajā 
direktīvā 78/660/EEK, kuras pamatā ir 
Līguma 54. panta 3. punkta 
g) apakšpunkts un kura attiecas uz 
noteiktu veidu sabiedrību gada 
pārskatiem1, un Direktīvas 2004/25/EK 
10. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktos 
minēto pārskatu par kapitāla struktūru.
Par katru biržu sarakstos neiekļautu 
uzņēmumu, kurā AIF ieguvis 
kontrolējošu ietekmi, tā pārskats ietver 
pārskatu par pārvaldības pasākumiem un 
3. panta b) un c) apakšpunktos un no e) 
līdz h) apakšpunktam paredzēto 
informāciju Padomes 1976. gada 
13. decembra Otrajā direktīvā 77/91/EEK 
par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt 
nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju 
sabiedrību veidošanu un to kapitāla 
saglabāšanu un mainīšanu2 dalībvalstis 
prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta 
otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu 
sabiedrību dalībnieku un trešo personu 
intereses.
3. Par katru pārvaldīto AIF un par 
kuriem tam jāievēro šīs iedaļas noteikumi 
AIFP nodrošina iepriekš 2. punktā minēto 
informāciju visiem 26. panta 1. punktā 
minētajiem attiecīgā uzņēmuma darba 
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ņēmēju pārstāvjiem laikposmā, kas 
noteikts 19. panta 1. punktā.
4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot saskaņā ar 
1. un 2. punktu sniedzamās informācijas 
detalizētu saturu.
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

Noteikumus 26.–30. pantā vajadzētu konsekventi piemērot visiem tiem, kam ir attiecīga 
lieluma kapitāla daļa, nevis tikai AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda. Jebkuras 
iespējamās bažas attiecībā uz pārredzamību vai nodarbināto personu un uzņēmējdarbībā 
ieinteresēto personu interesēm tiek vienādi attiecinātas uz ES uzņēmumu visu kontroles tipu 
darbībām, nevis tikai situācijām, kad iesaistīti AIFP. Līdz ar to jebkuriem informācijas 
paziņošanas pienākumiem konsekventi jāpiemēro vispārējā uzņēmējdarbības tiesību direktīva, 
bet nav jārada problēmas AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda.

Grozījums Nr. 1391
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants

Īpaši noteikumi par tāda AIF gada 
pārskatu, kam ir kontrolējoša ietekme 
emitentos vai biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos
Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP katra tā 
pārvaldītā AIF 19. pantā paredzētajā gada 
pārskatā, ietver šā panta 2. punktā minēto 

svītrots

                                               
1 OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.
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papildu informāciju.
AIF gada pārskatam jāsatur šāda papildu 
informācija par katru emitentu un biržu 
sarakstos neiekļautu uzņēmumu, kuros 
AIF ir veicis ieguldījumus:
a) attiecībā uz darbības un finanšu 
attīstību ieņēmumu un peļņas 
atspoguļojums sadalījumā pa 
uzņēmējdarbības segmentiem, ziņojums 
par uzņēmuma darbības un finanšu 
jautājumiem, ziņojums par darbības un 
finanšu jautājumu plānoto progresu, 
pārskats par būtiskiem pasākumiem 
attiecīgajā finanšu gadā;
b) attiecībā uz finanšu un citiem riskiem 
informācija vismaz par tiem finanšu 
riskiem, kas saistīti ar kapitāla struktūru;
c)attiecībā uz jautājumiem saistībā ar 
darbiniekiem informācija par personāla 
mainību, izbeigtajām darba attiecībām un 
darbinieku pieņemšanu darbā;
d) ziņojums par būtisku aktīvu 
nodalīšanu.
1, un Direktīvas 2004/25/EK 10. panta 1. 
punkta a) un d) apakšpunktos minēto 
pārskatu par kapitāla struktūru. Par katru 
biržu sarakstos neiekļautu uzņēmumu, 
kurā AIF ieguvis kontrolējošu ietekmi, tā 
pārskats ietver pārskatu par pārvaldības 
pasākumiem un 3. panta b) un c) 
apakšpunktos un no e) līdz h) 
apakšpunktam paredzēto informāciju 
Padomes 1976. gada 13. decembra Otrajā 
direktīvā 77/91/EEK par to, kā 
vienādošanas nolūkā koordinēt 
nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju 
sabiedrību veidošanu un to kapitāla 
saglabāšanu un mainīšanu1 dalībvalstis 
prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta 
otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu 
sabiedrību dalībnieku un trešo personu 
intereses.
3. Par katru pārvaldīto AIF un par 
                                                                                                                                                  
1 OV L 26, 31.1.1977., 1. lpp.
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kuriem tam jāievēro šīs iedaļas noteikumi 
AIFP nodrošina iepriekš 2. punktā minēto 
informāciju visiem 26. panta 1. punktā 
minētajiem attiecīgā uzņēmuma darba 
ņēmēju pārstāvjiem laikposmā, kas 
noteikts 19. panta 1. punktā.
4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot saskaņā ar 
1. un 2. punktu sniedzamās informācijas 
detalizētu saturu.
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

Tirgus konkurences kropļošanu starp dalībniekiem, kuru darbību reglamentē šī direktīva, un 
tiem, uz kuriem šī direktīva neattiecas, var novērst tikai ar globālu pieeju. Tādēļ jebkuri 
pienākumi sniegt informāciju attiecināmi vienādi uz visām privāto īpašumtiesību formām, 
izdarot izmaiņas ES uzņēmējdarbības tiesību direktīvās.

Grozījums Nr. 1392
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants

Īpaši noteikumi par tāda AIF gada 
pārskatu, kam ir kontrolējoša ietekme 
emitentos vai biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos
Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP katra tā 
pārvaldītā AIF 19. pantā paredzētajā gada 

svītrots
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pārskatā, ietver šā panta 2. punktā minēto 
papildu informāciju.
AIF gada pārskatam jāsatur šāda papildu 
informācija par katru emitentu un biržu 
sarakstos neiekļautu uzņēmumu, kuros 
AIF ir veicis ieguldījumus:
a) attiecībā uz darbības un finanšu 
attīstību ieņēmumu un peļņas 
atspoguļojums sadalījumā pa 
uzņēmējdarbības segmentiem, ziņojums 
par uzņēmuma darbības un finanšu 
jautājumiem, ziņojums par darbības un 
finanšu jautājumu plānoto progresu, 
pārskats par būtiskiem pasākumiem 
attiecīgajā finanšu gadā;
b) attiecībā uz finanšu un citiem riskiem 
informācija vismaz par tiem finanšu 
riskiem, kas saistīti ar kapitāla struktūru;
c)attiecībā uz jautājumiem saistībā ar 
darbiniekiem informācija par personāla 
mainību, izbeigtajām darba attiecībām un 
darbinieku pieņemšanu darbā;
d) ziņojums par būtisku aktīvu 
nodalīšanu.
Turklāt AIF gada pārskats par katru 
emitentu, kurā tas ir ieguvis kontrolējošu 
ietekmi, satur 46a. panta 1. punkta f) 
apakšpunktā paredzēto informāciju 
Padomes 1978. gada 25. jūlija Ceturtajā 
direktīvā 78/660/EEK, kuras pamatā ir 
Līguma 54. panta 3. punkta 
g) apakšpunkts un kura attiecas uz 
noteiktu veidu sabiedrību gada 
pārskatiem1, un Direktīvas 2004/25/EK 
10. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktos 
minēto pārskatu par kapitāla struktūru.
Par katru biržu sarakstos neiekļautu 
uzņēmumu, kurā AIF ieguvis 
kontrolējošu ietekmi, tā pārskats ietver 
pārskatu par pārvaldības pasākumiem un 
3. panta b) un c) apakšpunktos un no e) 
līdz h) apakšpunktam paredzēto 
informāciju Padomes 1976. gada 
                                               
1 OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.
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13. decembra Otrajā direktīvā 77/91/EEK 
par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt 
nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju 
sabiedrību veidošanu un to kapitāla 
saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis 
prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta 
otrās daļas1 nozīmē, lai aizsargātu 
sabiedrību dalībnieku un trešo personu 
intereses.
3. Par katru pārvaldīto AIF un par 
kuriem tam jāievēro šīs iedaļas noteikumi 
AIFP nodrošina iepriekš 2. punktā minēto 
informāciju visiem 26. panta 1. punktā 
minētajiem attiecīgā uzņēmuma darba 
ņēmēju pārstāvjiem laikposmā, kas 
noteikts 19. panta 1. punktā.
4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot saskaņā ar 
1. un 2. punktu sniedzamās informācijas 
detalizētu saturu.
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

Informācijas paziņošanas pienākumi, ko privātā kapitāla pārvaldniekiem uzliek priekšlikuma 
26.–30. pants, nav būtiski un atbilstoši sistēmiskā riska uzraudzības mērķiem. Tie tiešām 
attiecas uz informācijas paziņošanas pienākumiem, kas aplūkoti jau citās ES direktīvās vai 
kuri ir grūti piemērojami (piemēram, pienākums paziņot attīstības plānu biržu sarakstos 
neiekļautam uzņēmumam, kas rada nopietnas bažas attiecībā uz konfidencialitāti un/vai 
ekonomisko inteliģenci). Turklāt tos nepiemēro visiem tirgus dalībniekiem, kuru darbība var 
netieši radīt sistēmisku risku.

                                                                                                                                                  
1 OV L 26, 31.1.1977., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 1393
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
29. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaši noteikumi par tāda AIF gada 
pārskatu, kam ir kontrolējoša ietekme
emitentos vai biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos

Īpaši noteikumi par tāda AIF gada 
pārskatu, kam ir kontrolējoša ietekme biržu 
sarakstos neiekļautos uzņēmumos

Or. en

Grozījums Nr. 1394
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP katra tā 
pārvaldītā AIF 19. pantā paredzētajā gada 
pārskatā, ietver šā panta 2. punktā minēto 
papildu informāciju.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka AIF un AIFP
par katru tā pārvaldīto AIF 19. pantā 
paredzētajā gada pārskatā ietver šā panta 
2. punktā minēto papildu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1395
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP katra tā 
pārvaldītā AIF 19. pantā paredzētajā gada 
pārskatā, ietver šā panta 2. punktā minēto 
papildu informāciju.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka AIF un AIFP
par katru tā pārvaldīto AIF 19. pantā 
paredzētajā gada pārskatā ietver šā panta 
2. punktā minēto papildu informāciju.

Or. en
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Pamatojums

Aktīvi pārvaldīts privātā kapitāla portfeļa uzņēmums, kas iegulda un nodalās ātrā tempā, 
rada vairāk riska darbiniekiem.

Grozījums Nr. 1396
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIF gada pārskatam jāsatur šāda papildu 
informācija par katru emitentu un biržu 
sarakstos neiekļautu uzņēmumu, kuros AIF 
ir veicis ieguldījumus:

2. AIF gada pārskatam jāsatur šāda papildu 
informācija par katru emitentu un biržu 
sarakstos neiekļautu uzņēmumu, kurā AIF 
ir kontrolējoša ietekme:

Or. en

Pamatojums

Prasībām jābūt proporcionālām kontroles līmenim.

Grozījums Nr. 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIF gada pārskatam jāsatur šāda papildu 
informācija par katru emitentu un biržu 
sarakstos neiekļautu uzņēmumu, kuros AIF 
ir veicis ieguldījumus:

2. AIF gada pārskatam jāsatur šāda papildu 
informācija par katru emitentu un biržu 
sarakstos neiekļautu uzņēmumu, kurā AIF 
ir kontrolējoša ietekme 28. panta nozīmē:

Or. en
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Grozījums Nr. 1398
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIF gada pārskatam jāsatur šāda papildu 
informācija par katru emitentu un biržu 
sarakstos neiekļautu uzņēmumu, kuros AIF 
ir veicis ieguldījumus:

2. AIF gada pārskatam jāsatur šāda papildu 
informācija par katru emitentu un biržu 
sarakstos neiekļautu uzņēmumu, kurā AIF 
ir ieguvis kontrolējošu ietekmi:

Or. en

Grozījums Nr. 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz darbības un finanšu attīstību 
ieņēmumu un peļņas atspoguļojums 
sadalījumā pa uzņēmējdarbības 
segmentiem, ziņojums par uzņēmuma 
darbības un finanšu jautājumiem, ziņojums 
par darbības un finanšu jautājumu plānoto 
progresu, pārskats par būtiskiem 
pasākumiem attiecīgajā finanšu gadā;

a) attiecībā uz darbības un finanšu attīstību 
ieņēmumu un peļņas atspoguļojums 
sadalījumā pa uzņēmējdarbības 
segmentiem, ziņojums par uzņēmuma 
darbības un finanšu jautājumiem, ziņojums 
par darbības un finanšu jautājumu plānoto 
progresu, pārskats par būtiskiem 
pasākumiem attiecīgajā finanšu gadā, 
pētniecību un attīstības centieniem;

Or. en

Grozījums Nr. 1400
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz darbības un finanšu attīstību 
ieņēmumu un peļņas atspoguļojums 

a) attiecībā uz darbības un finanšu attīstību 
ieņēmumu un peļņas atspoguļojums 



PE439.134v02-00 148/168 AM\807997LV.doc

LV

sadalījumā pa uzņēmējdarbības 
segmentiem, ziņojums par uzņēmuma 
darbības un finanšu jautājumiem, ziņojums 
par darbības un finanšu jautājumu 
plānoto progresu, pārskats par būtiskiem 
pasākumiem attiecīgajā finanšu gadā;

sadalījumā pa uzņēmējdarbības 
segmentiem, ziņojums par uzņēmuma 
darbības un finanšu jautājumiem, pārskats 
par būtiskiem pasākumiem attiecīgajā 
finanšu gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 1401
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz darbības un finanšu attīstību 
ieņēmumu un peļņas atspoguļojums 
sadalījumā pa uzņēmējdarbības 
segmentiem, ziņojums par uzņēmuma 
darbības un finanšu jautājumiem, ziņojums 
par darbības un finanšu jautājumu plānoto 
progresu, pārskats par būtiskiem 
pasākumiem attiecīgajā finanšu gadā;

a) attiecībā uz darbības un finanšu attīstību, 
kapitāla struktūru, kapitālizdevumiem un 
izdevumiem saistībā ar pētniecību un 
attīstību ieņēmumu un peļņas 
atspoguļojums sadalījumā pa 
uzņēmējdarbības segmentiem, ziņojums 
par uzņēmuma darbības un finanšu 
jautājumiem, ziņojums par darbības un 
finanšu jautājumu plānoto progresu, 
pārskats par būtiskiem pasākumiem 
attiecīgajā finanšu gadā;

Or. en

Pamatojums

Šie elementi ir svarīgi, lai novērtētu AIF veiktās kontroles efektu.

Grozījums Nr. 1402
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz finanšu un citiem riskiem 
informācija vismaz par tiem finanšu 

svītrots
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riskiem, kas saistīti ar kapitāla struktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz jautājumiem saistībā ar 
darbiniekiem informācija par personāla 
mainību, izbeigtajām darba attiecībām un 
darbinieku pieņemšanu darbā;

c) attiecībā uz jautājumiem saistībā ar 
darbiniekiem informācija par personāla 
mainību, izbeigtajām darba attiecībām un 
darbinieku pieņemšanu darbā, atalgojuma 
politiku un citiem nodarbinātības 
nosacījumiem;

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams skaidrs priekšstats par privātā kapitāla fondu praksi attiecībā uz vairākiem 
jautājumiem, tostarp pētniecības un attīstības centieniem, nodarbinātību, nodarbinātības 
nosacījumiem, aktīvu nodalīšanu, vidi, kontroles iegūšanas finansēšanu, pārvaldības 
atalgojuma paketi, iegūšanas un tālākpārdošanas cenām, kā arī uzņēmējdarbības norises 
vietām. AIFP nozare reizēm sniedz šo informāciju brīvprātīgi, bet šī informācija nav 
konsekventa, tā ir nepilnīga un uz to nevar paļauties.

Grozījums Nr. 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ziņojums par būtisku aktīvu nodalīšanu. d) ziņojums par jau notikušu, pašlaik 
notiekošu vai plānotu būtisku aktīvu 
nodalīšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 1405
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ziņojums par būtisku aktīvu nodalīšanu. d) ziņojums par būtisku aktīvu nodalīšanu
un aktīvu gada apgrozījumu.

Or. en

Pamatojums

Aktīvi pārvaldīts privātā portfeļa uzņēmums, kas iegulda un nodalās ātrā tempā, rada vairāk 
riska darbiniekiem.

Grozījums Nr. 1406
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ziņojums par būtisku aktīvu nodalīšanu. d) ziņojums par būtisku aktīvu nodalīšanu
un aktīvu gada apgrozījumu.

Or. en

Pamatojums

Aktīvi pārvaldīts privātā portfeļa uzņēmums, kas iegulda un nodalās ātrā tempā, rada vairāk 
riska darbiniekiem.
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Grozījums Nr. 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) par vides politiku;

Or. en

Pamatojums

Par AIFP kontrolētajiem uzņēmumiem jāsniedz pilnīga informācija.

Grozījums Nr. 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) par kontroles iegūšanas finansēšanu, 
plānu atkārtotai finansēšanai pēc 
kontroles iegūšanas;

Or. en

Pamatojums

Par AIFP kontrolētajiem uzņēmumiem jāsniedz pilnīga informācija.

Grozījums Nr. 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dc) par pārvaldības kompensācijas paketi;

Or. en
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Pamatojums

Par AIFP kontrolētajiem uzņēmumiem jāsniedz pilnīga informācija.

Grozījums Nr. 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dd) par kontroles iegūšanas un 
tālākpārdošanas cenu;

Or. en

Pamatojums

Par AIFP kontrolētajiem uzņēmumiem jāsniedz pilnīga informācija.

Grozījums Nr. 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

de) par emitenta vai privāta uzņēmuma 
būtiskām uzņēmējdarbības vietas 
izmaiņām;

Or. en

Pamatojums

Par AIFP kontrolētajiem uzņēmumiem jāsniedz pilnīga informācija.
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Grozījums Nr. 1412
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt AIF gada pārskats par katru 
emitentu, kurā tas ir ieguvis kontrolējošu 
ietekmi, satur 46a. panta 1. punkta f) 
apakšpunktā paredzēto informāciju 
Padomes 1978. gada 25. jūlija Ceturtajā 
direktīvā 78/660/EEK, kuras pamatā ir 
Līguma 54. panta 3. punkta 
g) apakšpunkts un kura attiecas uz 
noteiktu veidu sabiedrību gada 
pārskatiem1, un Direktīvas 2004/25/EK 
10. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktos 
minēto pārskatu par kapitāla struktūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt AIF gada pārskats par katru 
emitentu, kurā tas ir ieguvis kontrolējošu 
ietekmi, satur 46a. panta 1. punkta f) 
apakšpunktā paredzēto informāciju
Padomes 1978. gada 25. jūlija Ceturtajā 
direktīvā 78/660/EEK, kuras pamatā ir 
Līguma 54. panta 3. punkta 
g) apakšpunkts un kura attiecas uz 
noteiktu veidu sabiedrību gada 
pārskatiem2, un Direktīvas 2004/25/EK 
10. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktos 

Turklāt AIF gada pārskats par katru 
emitentu, kurā AIFP realizē kontrolējošu 
ietekmi 28. panta nozīmē, satur 
informāciju:

                                               
1 OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.
2 OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.
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minēto pārskatu par kapitāla struktūru.

a) par administratīvo, pārvaldības un 
uzraudzības iestāžu un to komiteju 
sastāvu un darbību; un
b) pārskatu par kapitāla struktūru, tostarp 
vērtspapīriem, kurus nav atļauts tirgot 
kādas dalībvalsts regulētā tirgū, attiecīgi 
norādot dažādās akciju кategorijas un 
attiecībā uz katru akciju kategoriju — ar 
tām saistītās tiesības un pienākumus un 
procentuālā izteiksmē kopējā kapitāla 
pārstāvētās daļas, kā arī detalizētu 
informāciju par jebkuru vērtspapīru 
turētājiem, kuriem ir īpašas kontroles 
tiesības, un šo tiesību aprakstu;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums nemaina direktīvas saturu, bet tajā ir ietverta iepriekš minēto pantu 
būtība.

Grozījums Nr. 1414
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par katru biržu sarakstos neiekļautu 
uzņēmumu, kurā AIF ieguvis 
kontrolējošu ietekmi, tā pārskats ietver 
pārskatu par pārvaldības pasākumiem un 
3. panta b) un c) apakšpunktos un no e) 
līdz h) apakšpunktam paredzēto 
informāciju Padomes 1976. gada 
13. decembra Otrajā direktīvā 77/91/EEK 
par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt 
nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju 
sabiedrību veidošanu un to kapitāla 
saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis 

svītrots
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prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta 
otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu 
sabiedrību dalībnieku un trešo personu 
intereses1.

Or. en

Grozījums Nr. 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par katru biržu sarakstos neiekļautu 
uzņēmumu, kurā AIF ieguvis kontrolējošu 
ietekmi, tā pārskats ietver pārskatu par 
pārvaldības pasākumiem un 3. panta b) un 
c) apakšpunktos un no e) līdz h) 
apakšpunktam paredzēto informāciju
Padomes 1976. gada 13. decembra Otrajā 
direktīvā 77/91/EEK par to, kā 
vienādošanas nolūkā koordinēt 
nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju 
sabiedrību veidošanu un to kapitāla 
saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis 
prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta 
otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu 
sabiedrību dalībnieku un trešo personu 
intereses2.

Par katru biržu sarakstos neiekļautu 
uzņēmumu, kurā AIF realizē kontrolējošu 
ietekmi, tā ziņojumā ir ietverts pārskats par
šādiem pārvaldības pasākumiem un 
informāciju:

a) parakstīto akciju nominālvērtība un, 
vismaz vienreiz gadā, to skaits;
b) parakstīto akciju skaits, nenosakot to 
nominālvērtību, ja šādas akcijas var tikt 
emitētas saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem;
c) vairāku akciju klašu gadījumā 
informācija atbilstoši a) un 
b) apakšpunktam par katru klasi un 

                                               
1 OV L 26, 31.1.1977., 1. lpp.
2 OV L 26, 31.1.1977., 1. lpp.
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tiesībām saistībā ar katras klases akcijām;
d) reģistrētu vai uzrādītāja akciju 
gadījumā, ja dalībvalstu tiesību aktos 
paredzēti abi akciju veidi, un jebkuri 
noteikumi attiecībā uz šādu akciju 
konversiju, ja vien tiesību aktos nav 
noteikta procedūra;
e) parakstītā kapitāla apmaksātā daļa 
laikā, kad uzņēmums tiek dibināts vai kad 
tas saņem atļauju sākt uzņēmējdarbību;
f) akciju nominālvērtība vai, ja 
nominālvērtība nav zināma, akciju skaits, 
kas emitētas bezskaidras naudas atlīdzībai 
līdz ar atlīdzības raksturojumu un tās 
personas vārdu, kura sniedz šādu 
atlīdzību;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums nemaina direktīvas saturu, bet tajā ir ietverta iepriekš minēto pantu 
būtība.

Grozījums Nr. 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par katru pārvaldīto AIF un par kuriem 
tam jāievēro šīs iedaļas noteikumi AIFP 
nodrošina iepriekš 2. punktā minēto 
informāciju visiem 26. panta 1. punktā 
minētajiem attiecīgā uzņēmuma darba 
ņēmēju pārstāvjiem laikposmā, kas noteikts 
19. panta 1. punktā.

3. Par katru pārvaldīto AIF un par kuriem 
tam jāievēro šīs iedaļas noteikumi AIFP 
nodrošina iepriekš 2. punktā minēto 
informāciju visiem 26. panta 1. punktā 
minētajiem attiecīgā uzņēmuma darba 
ņēmēju pārstāvjiem, AIFM kompetentajai 
iestādei un tās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kur emitents vai biržu sarakstos 
neiekļautais uzņēmums ir izveidots,
laikposmā, kas noteikts 19. panta 
1. punktā.

Or. en
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Pamatojums

Lai pārredzamība būtu pilnīga, AIF, kas realizē kontrolējošu ietekmi pār uzņēmumiem, gada 
pārskatam uzraudzības un statistikas nolūkos jāglabājas pie kompetentām iestādēm.

Grozījums Nr. 1417
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par katru pārvaldīto AIF un par kuriem 
tam jāievēro šīs iedaļas noteikumi AIFP
nodrošina iepriekš 2. punktā minēto 
informāciju visiem 26. panta 1. punktā 
minētajiem attiecīgā uzņēmuma darba 
ņēmēju pārstāvjiem laikposmā, kas noteikts 
19. panta 1. punktā.

3. AIF, uz kuru attiecas šī iedaļa, un 
AIFM par katru no pārvaldītajiem AIF
nodrošina iepriekš 2. punktā minēto 
informāciju visiem 26. panta 1. punktā 
minētajiem attiecīgā uzņēmuma darba 
ņēmēju pārstāvjiem laikposmā, kas noteikts 
19. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1418
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot saskaņā ar 
1. un 2. punktu sniedzamās informācijas 
detalizētu saturu.

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
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Grozījums Nr. 1419
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas
pasākumus, tādējādi nosakot saskaņā ar 1. 
un 2. punktu sniedzamās informācijas 
detalizētu saturu.

4. Komisija ar deleģētajiem aktiem 
atbilstoši 49.a, 49.b un 49.c pantam var 
noteikt pasākumus, tādējādi nosakot 
saskaņā ar 1. un 2. punktu sniedzamās 
informācijas detalizētu saturu.

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1420
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a pants
Īpaši noteikumi attiecībā uz informāciju 
par darbiniekiem uzņēmumos, kuros AIF 
realizē kontrolējošu ietekmi

Attiecībā uz AIF, kas, izmantojot 
piesaistītos līdzekļus, ieguvis kontrolējošu 
ietekmi biržu sarakstos neiekļautā 
uzņēmumā, AIFP ne vēlāk kā otrajā 
mēnesī pēc kontroles iegūšanas tiekas ar 
darbinieku pārstāvjiem vai, ja šādu 
pārstāvju nav, tad ar pašiem 
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darbiniekiem. Šajā tikšanās reizē 
jāpārskata biržu sarakstos neiekļautā 
uzņēmuma attīstības plāns jāapspriež AIF 
kontroles iegūšanas potenciālās sekas 
darbiniekiem.
Pēc kontroles iegūšanas AIFM vismaz 
reizi gadā tiekas ar darbinieku 
pārstāvjiem vai, ja šādu pārstāvju nav, tad 
ar pašiem darbiniekiem, lai apspriestu 
informāciju AIF gada pārskatā par 
uzņēmumu, pār kuru iegūta kontrole.

Or. en

Pamatojums

Darbinieku pārstāvjiem ir jābūt piekļuvei AIFP, jo parāds, ko AIF izmantoja uzņēmuma 
iegādei, nosaka stratēģiju, kas jāievēro iegūtajam uzņēmumam.

Grozījums Nr. 1421
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.b pants
Īpaši noteikumi par AIF dalību minēto 
uzņēmumu ģenerālajā asamblejā
1. AIF, kas veic ieguldījumus biržu 
sarakstos iekļautos uzņēmumos, tur savas 
akcijas vismaz divus mēnešus, lai varētu 
izmantot šo minēto uzņēmumu 
balsstiesības ģenerālajā asamblejā.

Or. en

Pamatojums

Īstermiņa ieguldītājiem vajadzētu atturēties no biržu sarakstos iekļauto uzņēmumu ilgtermiņa 
stratēģijas ietekmēšanas.
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Grozījums Nr. 1422
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Balsstiesības biržu sarakstos iekļautā 
uzņēmumā, kas darbojas ar aizņemtām 
akcijām, kuras pieder AIF, nevar tikt 
izmantotas šāda biržu sarakstos iekļauta 
uzņēmuma ģenerālajā asamblejā.

Or. en

Pamatojums

Aizņemtajām akcijām nevajadzētu piešķirt tiesības ietekmēt biržu sarakstos iekļauto 
uzņēmumu ilgtermiņa stratēģiju.

Grozījums Nr. 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
29.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.c pants
Īpaši noteikumi par vērtības iegūšanu
1. Ja AIFP, kuram ir kontrolējoša 
ietekme 28. panta nozīmē uz emitentu vai 
biržu sarakstos neiekļautu uzņēmumu, 
vēlas jebkurā būtiskā aspektā rīkoties ar 
uzņēmuma aktīviem, tiek piemēroti šādi 
principi:
a) Emitenta vai biržu sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma un AIF juridiskie pārstāvji 
sagatavo paziņojumu par to, kādēļ 
cedēšana notikusi, un apliecinājumu, ka 
pēc viņu saprašanas un pārliecības 
ierosinātā cedēšana ir emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma interesēs.
Paziņojumu iekļauj gada pārskatā.
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b) Ja ierosinātā pārdošana ir saistīta ar 
parāda par kontroles iegūšanu 
atmaksāšanu, emitenta vai biržu sarakstos 
neiekļauta uzņēmuma darbinieku 
pārstāvji tiek informēti un ar viņiem 
notiek apspriešanās.
c) Ja cedēšanas rezultātā iestājas emitenta 
vai biržu sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
maksātnespēja, AIFP ir juridiski atbildīgs 
par sekām.
2. Ja AIFP realizē kontrolējošu ietekmi 
28. panta nozīmē uz emitentu vai biržu 
sarakstos neiekļautu uzņēmumu, emitenta 
vai biržu sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
juridiskajam pārstāvim tiek prasīts gada 
pārskatā iekļaut paziņojumu, ka visa 
kapitāla aizplūšana (ieskaitot pārvaldības 
maksas) notiek emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļautā uzņēmuma 
ilgtermiņa interesēs.
3. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
nosakot detalizētu saturu paziņojumiem, 
kas jāsniedz atbilstoši 1. un 2. punktam, 
un nosacījumus, pie kādiem no AIFP var 
prasīt atbilstību atbilstoši 1. punktam.

Or. en

Pamatojums

It is well known that asset stripping is motivated by the need to repay a portion of the 
acquisition debt. It may impair the target company’s ability to develop and in some cases, 
lead to insolvency. It should thus be appropriately controlled. To this effect, in the event a 
company under private equity control wishes to sell company assets in any material respect, 
the management of both the target company and the AIF should issue a statement as to why 
the sale is implemented and certifying that the proposed sale is in the best interest of the 
target company. Second, in the event the proposed sale is connected to a repayment of the 
acquisition debt, the employees of the target company should be informed and consulted, 
through the workers’ council when there is one. Third, in the event the company becomes 
insolvent after the asset stripping, the private equity firm should be held liable. More 
generally, management of companies under LBO should be required to issue a statement that 
capital outflows (including management fees paid) is in the long term interest of the company.
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Grozījums Nr. 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
29.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.d pants
Īpaši noteikumi attiecībā uz uzņēmumu 
vai emitentu piesaistītajiem līdzekļiem pēc 
kontroles iegūšanas
1. Papildus ierobežojumiem, kas noteikti 
29.c pantā, AIFP, kuram ir kontrolējoša 
ietekme 28. panta nozīmē uz emitentu vai 
biržu sarakstos neiekļautu uzņēmumu, 
nepalielina par vairāk nekā 20 % 
piesaistītos līdzekļus, ko šāds emitents vai 
uzņēmums izmantojis saistībā ar AIF vai 
tā meitasuzņēmumiem izmaksātām 
dividendēm, salīdzinot ar situāciju pirms 
kontroles iegūšanas, ja šādas 
palielināšanas rezultātā šāda emitenta vai 
uzņēmuma piesaistītie līdzekļi 1,5 reizes 
pārsniedz vidējos nozares piesaistītos 
līdzekļus, kādus piemēro šīm emitentam 
vai uzņēmumam, vai šāda emitenta vai 
uzņēmuma piesaistītie līdzekļi trīs reizes 
pārsniedz pašu kapitāla vērtību.
2. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus 
attiecībā uz piesaistītajiem līdzekļiem, 
dividendēm, vidējiem nozares 
piesaistītajiem līdzekļiem un procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ir labi zināms, ka pieaugušās parādsaistības, kas radušās sakarā ar dividenžu izmaksu 
akcionāriem, parasti tiek motivētas ar nepieciešamību atmaksāt daļu no parāda par kontroles 
iegūšanu. Šāda prakse var vājināt mērķsabiedrības spēju attīstīties un dažos gadījumos 
novest pie maksātnespējas. Līdz ar to šo praksi vajadzētu attiecīgi kontrolēt. Lai to panāktu, 
papildus aizsardzībai, ko nodrošina ar 29.a pantu, nepieciešams izveidot drošības tīklu, 
pamatojoties uz skaidriem noteikumiem un konkrētiem skaitļiem.
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Grozījums Nr. 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
29.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.e pants
Īpaši noteikumi attiecībā uz bloķēšanas 
periodu
1. Ja AIFP realizē kontrolējošu ietekmi 
28. panta nozīmē uz emitentu vai biržu 
sarakstos neiekļautu uzņēmumu, šādam 
emitentam vai biržu sarakstos 
neiekļautam uzņēmumam nav atļauts tieši 
vai netieši izsniegt dividendes šādam AIF 
vai jebkuram tā meitasuzņēmumam 
apmērā, kas pārsniedz 50 % no tā 
sākotnējā ieguldījuma attiecībā uz šādu 
emitentu vai uzņēmumu, pirms nav 
beidzies piecu gadu periods pēc 
ieguldījumu pabeigšanas vai notikusi 
attiecīgās daļas pārdošana šādam 
uzņēmumam vai emitentam atkarībā no 
tā, kas noticis agrāk.
2. Komisija saskaņā ar 49.a, 49.b un 
49.c pantu pieņem deleģētos aktus 
1. punkta īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Labi zināms, ka aktīvu izpārdošanu pa daļām motivē nepieciešamība atmaksāt daļu no 
parāda par kontroles iegūšanu. Tas var vājināt mērķsabiedrības spēju attīstīties un dažos 
gadījumos novest pie maksātnespējas. Līdz ar to ir vajadzīga attiecīga kontrole. Lai to 
panāktu, katrā portfeļa uzņēmumā jābloķē 50 % no ieguldījumu vērtības uz pieciem gadiem 
vai līdz uzņēmuma pārdošanai, ja pēdējā notiek agrāk.
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Grozījums Nr. 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Direktīvas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. pants svītrots
Īpaši noteikumi par uzņēmumiem, kuru 
akciju tirdzniecība vairs nav atļauta 
regulētā tirgū
Gadījumos, kad pēc 30% vai lielākas 
daļas emitenta balsstiesību iegūšanas šī 
emitenta akciju tirdzniecība vairs netiek 
atļauta regulētā tirgū, emitentam 
neatkarīgi no tā jāturpina pildīt 
pienākumus saskaņā ar Direktīvu 
2004/109/EK vēl divus gadus pēc dienas, 
kad tas aizgājis no regulētā tirgus.

Or. en

Pamatojums

Noteikumus 26.–30. pantā vajadzētu konsekventi piemērot visiem tiem, kam ir attiecīga 
lieluma kapitāla daļa, nevis tikai AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda. Jebkuras 
iespējamās bažas attiecībā uz pārredzamību vai nodarbināto personu un uzņēmējdarbībā 
ieinteresēto personu interesēm tiek vienādi attiecinātas uz ES uzņēmumu visu kontroles tipu 
darbībām, nevis tikai situācijām, kad iesaistīti AIFP. Jebkuriem informācijas paziņošanas 
pienākumiem konsekventi jāpiemēro vispārējā uzņēmējdarbības tiesību direktīva, bet nav 
jārada problēmas AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda.

Grozījums Nr. 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. pants svītrots
Īpaši noteikumi par uzņēmumiem, kuru 
akciju tirdzniecība vairs nav atļauta 
regulētā tirgū
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Gadījumos, kad pēc 30% vai lielākas 
daļas emitenta balsstiesību iegūšanas šī 
emitenta akciju tirdzniecība vairs netiek 
atļauta regulētā tirgū, emitentam 
neatkarīgi no tā jāturpina pildīt 
pienākumus saskaņā ar Direktīvu 
2004/109/EK vēl divus gadus pēc dienas, 
kad tas aizgājis no regulētā tirgus.

Or. en

Pamatojums

Noteikumus 26.–30. pantā vajadzētu piemērot visiem tiem, kam ir attiecīga lieluma kapitāla 
daļa, nevis tikai AIFP un uzņēmumiem, kuros tie iegulda. Jebkuras bažas attiecībā uz 
pārredzamību vai nodarbināto personu un uzņēmējdarbībā ieinteresēto personu interesēm 
tiek vienādi attiecinātas uz visiem kontrolējošo ieguldītāju tipiem ES uzņēmumā, nevis tikai uz 
AIFP. Informācijas paziņošanas pienākumi jānosaka vispārējā uzņēmējdarbības tiesību 
direktīvā.

Grozījums Nr. 1428
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. pants svītrots
Īpaši noteikumi par uzņēmumiem, kuru 
akciju tirdzniecība vairs nav atļauta 
regulētā tirgū
Gadījumos, kad pēc 30% vai lielākas 
daļas emitenta balsstiesību iegūšanas šī 
emitenta akciju tirdzniecība vairs netiek 
atļauta regulētā tirgū, emitentam 
neatkarīgi no tā jāturpina pildīt 
pienākumus saskaņā ar Direktīvu 
2004/109/EK vēl divus gadus pēc dienas, 
kad tas aizgājis no regulētā tirgus.

Or. en
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Pamatojums

Tirgus konkurences kropļošanu starp dalībniekiem, kuru darbību reglamentē šī direktīva, un 
tiem, uz kuriem šī direktīva neattiecas, var novērst tikai ar globālu pieeju. Tādēļ jebkuri 
pienākumi sniegt informāciju attiecināmi vienādi uz visām privāto īpašumtiesību formām, 
izdarot izmaiņas ES uzņēmējdarbības tiesību direktīvās.

Grozījums Nr. 1429
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. pants svītrots
Īpaši noteikumi par uzņēmumiem, kuru 
akciju tirdzniecība vairs nav atļauta 
regulētā tirgū
Gadījumos, kad pēc 30% vai lielākas 
daļas emitenta balsstiesību iegūšanas šī 
emitenta akciju tirdzniecība vairs netiek 
atļauta regulētā tirgū, emitentam 
neatkarīgi no tā jāturpina pildīt 
pienākumus saskaņā ar Direktīvu 
2004/109/EK vēl divus gadus pēc dienas, 
kad tas aizgājis no regulētā tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 1430
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. pants svītrots
Īpaši noteikumi par uzņēmumiem, kuru 
akciju tirdzniecība vairs nav atļauta 
regulētā tirgū
Gadījumos, kad pēc 30% vai lielākas 
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daļas emitenta balsstiesību iegūšanas šī 
emitenta akciju tirdzniecība vairs netiek 
atļauta regulētā tirgū, emitentam 
neatkarīgi no tā jāturpina pildīt 
pienākumus saskaņā ar Direktīvu 
2004/109/EK vēl divus gadus pēc dienas, 
kad tas aizgājis no regulētā tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 1431
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. pants svītrots
Īpaši noteikumi par uzņēmumiem, kuru 
akciju tirdzniecība vairs nav atļauta 
regulētā tirgū
Gadījumos, kad pēc 30% vai lielākas 
daļas emitenta balsstiesību iegūšanas šī 
emitenta akciju tirdzniecība vairs netiek 
atļauta regulētā tirgū, emitentam 
neatkarīgi no tā jāturpina pildīt 
pienākumus saskaņā ar Direktīvu 
2004/109/EK vēl divus gadus pēc dienas, 
kad tas aizgājis no regulētā tirgus.

Or. en

Pamatojums

Informācijas paziņošanas pienākumi, ko privātā kapitāla pārvaldniekiem uzliek priekšlikuma 
26.–30. pants, nav būtiski un atbilstoši sistēmiskā riska uzraudzības mērķiem. Tie tiešām 
attiecas uz informācijas paziņošanas pienākumiem, kas aplūkoti jau citās ES direktīvās vai 
kuri ir grūti piemērojami (piemēram, pienākums paziņot attīstības plānu biržu sarakstos 
neiekļautam uzņēmumam, kas rada nopietnas bažas attiecībā uz konfidencialitāti un/vai 
ekonomisko inteliģenci). Turklāt tos nepiemēro visiem tirgus dalībniekiem, kuru darbība var 
netieši radīt sistēmisku risku.
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Grozījums Nr. 1432
Pascal Canfin

Direktīvas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad pēc 30% vai lielākas daļas 
emitenta balsstiesību iegūšanas šī emitenta 
akciju tirdzniecība vairs netiek atļauta 
regulētā tirgū, emitentam neatkarīgi no tā 
jāturpina pildīt pienākumus saskaņā ar 
Direktīvu 2004/109/EK vēl divus gadus 
pēc dienas, kad tas aizgājis no regulētā 
tirgus.

Gadījumos, kad pēc kontrolējošas 
ietekmes iegūšanas pār emitentu šā
emitenta akciju tirdzniecība vairs netiek 
atļauta regulētā tirgū, emitentam neatkarīgi 
no tā jāturpina pildīt pienākumus saskaņā 
ar Direktīvu 2004/109/EK vēl divus gadus 
pēc dienas, kad tas aizgājis no regulētā 
tirgus.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai būtu konsekvence ar iepriekšējiem grozījumiem.


