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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par alternatīvu 
ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par Direktīvas 2004/39/EK un Direktīvas 
2009/…/EK grozījumiem
(COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0207),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 47. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0040/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas 
atzinumu (A7-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku attiecībā uz riska sadales principu
ieguldītāju labā. Šai direktīvai nebūtu 
jāattiecas uz pensiju fondu pārvaldību vai
uz neapkopotu ieguldījumu (piemēram, 
dotāciju, neatkarīgu fondu vai aktīvu, kurus 
kredītiestādes, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas uzņēmumi tur pašu 
kontā) pārvaldniekiem. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas arī uz aktīvi 
pārvaldītiem ieguldījumiem vērtspapīru 

(5) Šīs direktīvas darbības joma būtu 
jāierobežo līdz tādu kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu pārvaldībai, kas piesaista 
kapitālu no virknes ieguldītāju, lai to 
ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu 
politiku ieguldītāju labā. Šai direktīvai 
nebūtu jāattiecas uz neapkopotu 
ieguldījumu (piemēram, dotāciju, 
neatkarīgu fondu, centrālo banku vai 
aktīvu, kurus kredītiestādes, pensiju fondi 
vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
uzņēmumi tur pašu kontā) pārvaldniekiem. 
Lai izmantotu šajā Direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, attiecīgajiem AIFP 
vajadzētu nepārtraukti atbilst 
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formā, piemēram, sertifikātiem, 
pārvaldītiem termiņdarījumiem vai 
indeksējamām obligācijām. Tomēr tai 
būtu jāattiecas uz visu tādu kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, 
kuriem nav nepieciešams saņemt atļauju kā 
PVKIU. Ieguldījumu sabiedrībām, kurām 
piešķirta atļauja saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz 
finanšu instrumentu tirgiem, nav 
nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar šo 
direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

nosacījumiem par šiem atbrīvojumiem.
Tomēr šai direktīvai būtu jāattiecas uz visu 
tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. Ieguldījumu 
sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, 
nav nepieciešams iegūt atļauju saskaņā ar 
šo direktīvu, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus attiecībā uz AIF. Tomēr 
ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

 Atbrīvojumu skaits būtu jāierobežo, lai panāktu līdzvērtīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai izvairītos no pārmērīgu vai 
nesamērīgu prasību piemērošanas, šī 
direktīva paredz atbrīvojumu attiecībā uz 
AIFP, ja pārvaldībā esošā kopīgā AIF 
vērtība ir zemāka par 100 miljonu euro 
robežvērtību. Attiecīgā AIFP darbības, 
visticamāk, būtiski neietekmēs finanšu
stabilitāti vai tirgus efektivitāti. Attiecībā 
uz AIFP, kas pārvalda vienīgi tādus AIF, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, un kas 
nepiešķir ieguldītājiem izpirkšanas 
tiesības piecu gadu laikā, piemēro īpašu 
robežvērtību 500 miljonu euro apmērā. Šo 
īpašo robežvērtību pamato ar to, ka fondu, 
kuriem nav piesaistīto līdzekļu, 
pārvaldniekiem, kas specializējušies 

svītrots
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ilgtermiņa ieguldījumu jomā, ir vēl 
mazāka iespēja izraisīt sistēmiskus riskus. 
Turklāt piecu gadu ierobežojums attiecībā 
uz ieguldītājiem novērš likviditātes riskus. 
Uz AIFP, kuri ir atbrīvoti no šīs direktīvas 
noteikumu izpildes, arī turpmāk vajadzētu 
attiekties jebkādiem attiecīgajiem 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr tiem 
būtu jānodrošina iespēja tikt uzskatītiem 
par AIFP, ievērojot šajā direktīvā 
paredzēto izvēles procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
saskaņotu un stingru reglamentējošu un 
uzraudzības struktūru attiecībā uz AIFP 
darbībām. Saskaņā ar šo direktīvu 
noteiktajai atļaujas piešķiršanai būtu 
jāaptver AIF pārvaldības un 
administrēšanas pakalpojumus visas 
Kopienas ietvaros. Turklāt atļauju 
saņēmušajiem AIFP vajadzētu būt 
tiesīgiem Kopienas teritorijā pārdot AIF 
profesionāliem ieguldītājiem atbilstoši 
paziņošanas procedūrai.

(7) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
saskaņotu un stingru reglamentējošu un 
uzraudzības struktūru attiecībā uz AIFP 
darbībām. Saskaņā ar šo direktīvu 
noteiktajai atļaujas piešķiršanai būtu 
jāaptver AIF pārvaldības un 
administrēšanas pakalpojumus visas 
Kopienas ietvaros. Turklāt atļauju 
saņēmušajiem AIFP vajadzētu būt 
tiesīgiem Kopienas teritorijā pārdot AIF, 
kuru juridiskā adrese ir Kopienā, 
profesionāliem ieguldītājiem atbilstoši 
paziņošanas procedūrai.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Neskarot citu Kopienas tiesību 
instrumentu piemērošanu, dalībvalstis 
drīkst noteikt stingrākas prasības AIFP, ja 
AIFP pārdod AIF vienīgi privātiem 
ieguldītājiem vai ja AIFP pārdod vienu un 
to pašu AIF gan profesionāliem, gan 
privātiem ieguldītājiem, neatkarīgi no tā, 
vai šā AIF ieguldījumu apliecības vai daļas 
pārdod iekšzemē vai starptautiski. Šie divi 
izņēmumi ļauj dalībvalstīm noteikt papildu 
drošības pasākumus, kurus tās uzskata par 
nepieciešamiem privāto ieguldītāju 
aizsardzībai. Tiek ņemts vērā, ka AIF bieži 
ir nelikvīdi un pakļauti augstam riskam 
ievērojami zaudēt kapitālu. Parasti 
ieguldījumu stratēģijas attiecībā uz AIF 
netiek pielāgotas privātu ieguldītāju 
ieguldījumu profilam vai vajadzībām. Tās 
ir vairāk piemērotas profesionāliem 
ieguldītājiem un ieguldītājiem, kuriem ir 
pietiekami liels ieguldījumu portfelis, lai 
varētu absorbēt ar šiem ieguldījumiem 
saistītus lielākus riskus ciest zaudējumus. 
Tomēr dalībvalstis var atļaut AIFP 
pārvaldītu visu vai konkrētu veidu AIF 
tirgvedību attiecībā uz privātiem 
ieguldītājiem to teritorijā. Ņemot vērā 
Direktīvas 2004/39/EK 19. panta 4. un 
5. punktu, dalībvalstīm būtu jāturpina 
nodrošināt, ka tiek pieņemti atbilstīgi 
noteikumi, ja tās atļauj AIF tirgvedību 
attiecībā uz privātiem ieguldītājiem. 
Ieguldījumu sabiedrībām, kas ir saņēmušas 
atļauju saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK 
un kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus 
privātiem klientiem, jāņem vērā šie papildu 
drošības pasākumi, izvērtējot, vai konkrēti 
AIF ir piemēroti vai atbilstoši atsevišķam 
privātam klientam. Ja dalībvalsts pieļauj 
AIF tirgvedību attiecībā uz privātiem 
ieguldītājiem tās teritorijā, šai iespējai 

(9) Neskarot citu Kopienas tiesību 
instrumentu piemērošanu, dalībvalstis 
drīkst noteikt stingrākas prasības AIFP, ja 
AIFP pārdod AIF vienīgi privātiem 
ieguldītājiem vai ja AIFP pārdod vienu un 
to pašu AIF gan profesionāliem, gan 
privātiem ieguldītājiem, neatkarīgi no tā, 
vai šā AIF ieguldījumu apliecības vai daļas 
pārdod iekšzemē vai starptautiski. Šie divi 
izņēmumi ļauj dalībvalstīm noteikt papildu 
drošības pasākumus, kurus tās uzskata par 
nepieciešamiem privāto ieguldītāju 
aizsardzībai. Tiek ņemts vērā, ka AIF bieži 
ir nelikvīdi un pakļauti augstam riskam 
ievērojami zaudēt kapitālu. Parasti 
ieguldījumu stratēģijas attiecībā uz AIF 
netiek pielāgotas privātu ieguldītāju 
ieguldījumu profilam vai vajadzībām. Tās 
ir vairāk piemērotas profesionāliem 
ieguldītājiem un ieguldītājiem, kuriem ir 
pietiekami liels ieguldījumu portfelis, lai 
varētu absorbēt ar šiem ieguldījumiem 
saistītus lielākus riskus ciest zaudējumus. 
Tomēr dalībvalstis var atļaut AIFP 
pārvaldītu konkrētu veidu AIF tirgvedību 
attiecībā uz privātiem ieguldītājiem to 
teritorijā, izņemot fondu fondus, kuros 
pamatieguldījumus par vairāk nekā 30 % 
veido tādi AIF, kuri negūst labumu no 
Eiropas tirgvedības pases saskaņā ar šo 
direktīvu, un pakārtotos fondus, kuri 
iegulda galvenajā AIF, kas negūst 
labumu no Eiropas tirgvedības pases 
saskaņā ar šo direktīvu. Ņemot vērā 
Direktīvas 2004/39/EK 19. panta 4. un 
5. punktu, dalībvalstīm būtu jāturpina 
nodrošināt, ka tiek pieņemti atbilstīgi 
noteikumi, ja tās atļauj AIF tirgvedību 
attiecībā uz privātiem ieguldītājiem. 
Ieguldījumu sabiedrībām, kas ir saņēmušas 
atļauju saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK 
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vajadzētu būt pieejamai neatkarīgi no 
dalībvalsts, kurā ir dibināts AIFP, un 
jebkādiem papildu noteikumiem vajadzētu 
tikt piemērotiem nediskriminējoši.

un kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus 
privātiem klientiem, jāņem vērā šie papildu 
drošības pasākumi, izvērtējot, vai konkrēti 
AIF ir piemēroti vai atbilstoši atsevišķam 
privātam klientam. Ja dalībvalsts pieļauj 
AIF tirgvedību attiecībā uz privātiem 
ieguldītājiem tās teritorijā, šai iespējai 
vajadzētu būt pieejamai neatkarīgi no 
dalībvalsts, kurā ir dibināts AIFP, un 
jebkādiem papildu noteikumiem vajadzētu 
tikt piemērotiem nediskriminējoši. 

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Saskaņā ar proporcionalitātes 
principu un atzīstot būtisku pārklāšanos 
starp tām prasībām, kas noteiktas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
13. jūlija Direktīvā 2009/65/EK par 
normatīvo un administratīvo aktu 
koordināciju attiecībā uz pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta)1, un 
tām prasībām, kas noteiktas šajā 
direktīvā, — pārvaldniekiem, kuri saņem 
atļauju saskaņā ar iepriekš minēto pirmo 
direktīvu vai ar šo direktīvu, būtu jābūt 
tiesīgiem saņemt atļauju saskaņā ar otru 
direktīvu, atbilstīgi ievērojot vienīgi 
attiecīgās papildu prasības saistībā ar 
jaunas atļaujas saņemšanu.  Šajā 
sakarībā vajadzētu būt pieejamai 
savstarpējai norādei attiecībā uz 
dokumentiem ar nosacījumu, ka šajos 
dokumentos ietvertā informācija 
saglabājas nemainīta. Lai sasniegtu šo 
rezultātu, būtu jāgroza direktīva 
2009/65/EK.
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1 OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ar to vienkāršo un paātrina procesu un izvairās no divkārša darba un divkāršām izmaksām.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ir nepieciešams paredzēt obligāto 
kapitāla prasību piemērošanu, lai 
nodrošinātu AIFP sniegto pārvaldības 
pakalpojumu nepārtrauktību un regularitāti. 
Nepārtrauktajām kapitāla prasībām būtu 
jāaptver iespējamā AIFP pakļaušana 
profesionālajai atbildībai attiecībā uz visām 
to darbībām, ieskaitot pārvaldības 
pakalpojumus, kas tiek sniegti, izmantojot 
deleģēšanu vai pamatojoties uz pilnvaru.

(11) Ir nepieciešams paredzēt obligāto 
kapitāla prasību piemērošanu, lai 
nodrošinātu AIFP sniegto pārvaldības 
pakalpojumu nepārtrauktību un regularitāti. 
Nepārtrauktajām kapitāla prasībām būtu 
jāaptver iespējamā AIFP pakļaušana 
profesionālajai atbildībai attiecībā uz visām 
to darbībām, ieskaitot pārvaldības 
pakalpojumus, kas tiek sniegti, izmantojot 
deleģēšanu vai pamatojoties uz pilnvaru. 
Tāpēc uz pašu kapitāla prasībām būtu 
jāattiecina tāds pats maksimālais apjoms, 
kāds paredzēts Direktīvā 2009/65/EK. 
Turklāt pašu kapitālam vajadzētu būt 
ieguldītam likvīdos aktīvos vai aktīvos, 
kuri īsā termiņā ir viegli pārvēršami 
skaidrā naudā, un tajā nedrīkstētu iekļaut 
spekulatīvas pozīcijas.

Or. en

Pamatojums

Daļēja saskaņošana ar PVKIU direktīvas 9. apsvērumu.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Valstu vadītāju paziņojumā pēc 
G20 augstākā līmeņa sanāksmes 
Pitsburgā 2009. gada 24. un 25. septembrī 
izklāstīts starptautisks konsenss attiecībā 
uz personāla atalgojumu bankās un citās 
sistēmiski svarīgās finanšu pakalpojumu 
sabiedrībās. Šos principus vajadzētu 
piemērot AIFP, uz kuriem attiecas šīs 
direktīvas darbības joma. Šim nolūkam 
Komisijai būtu sīkāk jāizstrādā 
īstenošanas noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b)Komisijai būtu jānodrošina, ka šajā 
direktīvā noteiktās prasības attiecībā uz 
depozitārijiem piemēro attiecībā uz 
PVKIU direktīvā noteiktajiem 
depozitārijiem, un tāpēc būtu attiecīgi 
jāpārskata Direktīva 2009/65/EK vēlākais 
līdz dienai, kad spēkā stājas šī direktīva.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu starpnozaru konsekvenci.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ticama un objektīva aktīvu 
novērtēšana ir ārkārtīgi nozīmīga attiecībā 
uz ieguldītāju interešu aizsardzību. Dažādi 
AIFP izmanto dažādas metodes un 
sistēmas aktīvu novērtēšanai atkarībā no 
aktīviem un tirgiem, kuros tie tiek pārsvarā 
ieguldīti. Ir lietderīgi atzīt šīs atšķirības,
tomēr ir nepieciešams, lai no AIFP 
neatkarīga vienība veiktu aktīvu 
novērtēšanu.

(13) Ticama un objektīva aktīvu 
novērtēšana ir ārkārtīgi nozīmīga attiecībā 
uz ieguldītāju interešu aizsardzību. Dažādi 
AIFP izmanto dažādas metodes un 
sistēmas aktīvu novērtēšanai atkarībā no 
aktīviem un tirgiem, kuros tie tiek pārsvarā 
ieguldīti. Ir lietderīgi atzīt šīs atšķirības.
Aktīvu novērtēšanas un neto aktīvu 
vērtības aprēķināšanas procesam 
vajadzētu būt neatkarīgam no AIFP 
pārvaldības funkcijām. Attiecīgā 
gadījumā aktīvu novērtēšanu un neto 
aktīvu vērtības aprēķināšanu AIFP var 
deleģēt trešai personai.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) AIFP var deleģēt atbildību par to 
funkciju izpildi saskaņā ar šo direktīvu. 
AIFP vajadzētu palikt atbildīgiem par to 
funkciju atbilstošu izpildi un atbilstību šajā 
direktīvā atrunātajiem noteikumiem.

(14) AIFP var deleģēt dažu to funkciju 
izpildi saskaņā ar šo direktīvu. AIFP 
vajadzētu palikt atbildīgiem par to funkciju 
atbilstošu izpildi un atbilstību šajā direktīvā 
atrunātajiem noteikumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā to, ka AIFP izmanto lielus 
piesaistīto līdzekļu apjomus to ieguldījumu 
stratēģijās un tādējādi noteiktos gadījumos 
var veicināt sistēmiska riska veidošanos vai 
neorganizētu tirgus darbību, īpašas prasības 
būtu jāpiemēro AIFP, kuri izmanto 
noteiktas metodes, kas rada īpašus riskus. 
Šo risku konstatēšanai, uzraudzībai un 
novēršanai nepieciešamā informācija 
Kopienā netiek iegūta saskaņoti un nodota 
dalībvalstīm, lai konstatētu iespējamos 
riska avotus attiecībā uz Kopienas finanšu
tirgu stabilitāti. Lai šo situāciju uzlabotu, 
būtu jāpiemēro īpašas prasības AIFP, kas 
nepārtraukti izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu savās ieguldījumu 
stratēģijās. Šiem AIFP būtu jāuzliek 
pienākums atklāt informāciju par to 
piesaistīto līdzekļu izmantošanu un to 
avotiem. Šī informācija būtu jāapkopo un 
jānodod citām Kopienas iestādēm, tādējādi 
palīdzot kopīgi analizēt šo AIFP piesaistīto 
līdzekļu ietekmi uz Kopienas finanšu 
sistēmu, kā arī veicinot kopīgas atbildes 
reakcijas īstenošanu.

(15) Ņemot vērā to, ka AIFP izmanto lielus 
piesaistīto līdzekļu apjomus to ieguldījumu 
stratēģijās un tādējādi noteiktos gadījumos 
var veicināt sistēmiska riska veidošanos vai 
neorganizētu tirgus darbību, īpašas prasības 
būtu jāpiemēro AIFP, kuri izmanto 
noteiktas metodes, kas rada īpašus riskus. 
Šo risku konstatēšanai, uzraudzībai un 
novēršanai nepieciešamā informācija 
Kopienā netiek iegūta saskaņoti un nodota 
dalībvalstīm, lai konstatētu iespējamos 
riska avotus attiecībā uz Kopienas finanšu 
tirgu stabilitāti. Lai šo situāciju uzlabotu, 
būtu jāpiemēro īpašas prasības AIFP, kas 
nepārtraukti izmanto lielu piesaistīto 
līdzekļu apjomu savās ieguldījumu 
stratēģijās. Šiem AIFP būtu jāuzliek 
pienākums noteikt piesaistīto līdzekļu 
īpatsvara ierobežojumu attiecībā uz katru 
pārvaldīto AIF un atklāt informāciju par to 
piesaistīto līdzekļu izmantošanu un to 
avotiem. Šī informācija būtu jāapkopo un 
jānodod citām Kopienas iestādēm, tādējādi 
palīdzot kopīgi analizēt šo AIFP piesaistīto 
līdzekļu ietekmi uz Kopienas finanšu 
sistēmu, kā arī veicinot kopīgas atbildes 
reakcijas īstenošanu. Kompetentām 
iestādēm būtu jānodod šāda informācija 
Eiropas Sistēmiskā riska padomei 
(ESRB), kas izveidota saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. .../2009 (ESRB regula), un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, kas
izveidota ar Regulu (EK) Nr. .../2009 
(ESMA regula), izmantošanai abu minēto 
struktūru pienākumu izpildē.

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) AIFP rīcība, kas balstās uz liela 
piesaistītu līdzekļu apjoma izmantošanu, 
var kaitēt finanšu tirgu stabilitātei un 
efektīvai darbībai. Tiek uzskatīts par 
nepieciešamu atļaut Komisijai noteikt 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot, it 
sevišķi gadījumos, kad AIFP sistemātiski 
izmanto lielu piesaistīto līdzekļu apjomu. 
Nosakot piesaistīto līdzekļu maksimālā 
apjoma ierobežojumus, būtu jāņem vērā 
aspekti, kas saistīti ar piesaistīto līdzekļu 
avotu un AIFP izmantoto stratēģiju. Būtu 
jāņem vērā arī tas, ka piesaistīto līdzekļu 
pārvaldība galvenokārt notiek dinamiski 
vairākumā AIFP, kuri izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu. Šādā kontekstā 
piesaistīto līdzekļu ierobežojums var būt, 
piemēram, robežvērtība, ko nekad nedrīkst 
pārsniegt, vai robežvērtība attiecībā uz 
piesaistīto līdzekļu vidējo apjomu, ko 
izmanto kādā noteiktā laikposmā (t.i., 
mēnesī vai ceturksnī).

(16) AIFP rīcība, kas balstās uz liela 
piesaistītu līdzekļu apjoma izmantošanu, 
var kaitēt finanšu tirgu stabilitātei un 
efektīvai darbībai. Tiek uzskatīts par 
nepieciešamu atļaut Komisijai noteikt 
ierobežojumus ārkārtējos apstākļos 
attiecībā uz piesaistīto līdzekļu apjomu, ko 
AIFP var izmantot, un it sevišķi 
gadījumos, kad AIFP sistemātiski izmanto 
lielu piesaistīto līdzekļu apjomu. Nosakot 
piesaistīto līdzekļu maksimālā apjoma 
ierobežojumus, būtu jāņem vērā aspekti, 
kas saistīti ar piesaistīto līdzekļu avotu un 
AIFP izmantoto stratēģiju. Būtu jāņem 
vērā arī tas, ka piesaistīto līdzekļu 
pārvaldība galvenokārt notiek dinamiski 
vairākumā AIFP, kuri izmanto lielu 
piesaistīto līdzekļu apjomu. Šādā kontekstā 
piesaistīto līdzekļu ierobežojums var būt, 
piemēram, robežvērtība, ko nekad nedrīkst 
pārsniegt, vai robežvērtība attiecībā uz 
piesaistīto līdzekļu vidējo apjomu, ko 
izmanto kādā noteiktā laikposmā (t.i., 
mēnesī vai ceturksnī). Komisijai, īstenojot 
savas pilnvaras piesaistīto līdzekļu 
īpatsvara ierobežojumu noteikšanā,
vajadzētu ņemt vērā Eiropas Sistēmiska 
riska padomes viedokli.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Īstermiņa pārdošanai ir svarīga 
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nozīme finanšu tirgu darbībā, un tā ir 
leģitīma ieguldījumu metode. Tomēr ir 
bažas, ka, jo īpaši ārkārtējos tirgus 
apstākļos, īstemiņa pārdošana var veicināt  
tirgus nestabilitāti.  Tāpēc īstermiņa 
pārdošanu vajadzētu noteikt saskaņā ar 
vienotu tiesisku regulējumu, lai 
samazinātu iespējamo destabilizējošo 
ietekmi, ko tā varētu izraisīt. 

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ir nepieciešams nodrošināt, ka AIFP 
sniedz visiem uzņēmumiem, pār kuriem tie 
var realizēt kontrolējošu vai dominējošu 
ietekmi, nepieciešamo informāciju, lai 
novērtētu, kā šī kontrolējošā ietekme no 
īstermiņa līdz ilgtermiņam iespaido 
uzņēmuma ekonomisko un sociālo 
stāvokli. Šim nolūkam AIFP pārvaldītajiem 
AIF, kam ir iespēja realizēt kontrolējošu 
ietekmi pār biržu sarakstos iekļautu vai
neiekļautu uzņēmumu, būtu jāpiemēro 
īpašas prasības, jo īpaši, lai paziņotu par 
šādas iespējas esamību un atklātu 
informāciju uzņēmumam un visiem 
pārējiem tā akcionāriem par AIFP 
nolūkiem attiecībā uz kontrolētā 
uzņēmuma turpmāko uzņēmējdarbības 
attīstību un citām plānotām izmaiņām tajā. 
Lai nodrošinātu pārskatāmību attiecībā uz 
kontrolēto uzņēmumu, vajadzētu piemērot 
uzlabotas prasības ziņojumu sniegšanai. 
Attiecīgo AIF gada pārskatus vajadzētu 
papildināt ar ieguldījuma veidam un 
kontrolētam uzņēmumam specifisku 
informāciju.

(17) Ir nepieciešams nodrošināt, ka AIFP 
sniedz visiem uzņēmumiem, pār kuriem tie 
var realizēt kontrolējošu vai dominējošu 
ietekmi, nepieciešamo informāciju, lai 
novērtētu, kā šī kontrolējošā ietekme no 
īstermiņa līdz ilgtermiņam iespaido 
uzņēmuma ekonomisko un sociālo 
stāvokli. Ja AIFP pārvalda AIF, kam ir 
iespēja realizēt kontrolējošu ietekmi uz 
emitentiem, kuru akcijas atļauts tirgot 
regulētā tirgū, informāciju atklāj saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 21. aprīļa 
Direktīvu 2004/25/EK par pārņemšanas 
piedāvājumiem1 un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 15. decembra 
Direktīvu 2004/109/EK par atklātības 
prasību saskaņošanu attiecībā uz 
informāciju par emitentiem, kuru 
vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū2. 
Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus emitentiem un biržas sarakstos 
neiekļautām sabiedrībām, kurās AIFP 
iegulda, šīs direktīvas prasības būtu 
jāpiemēro AIFP, kas pārvalda AIF, 
kuriem ir iespēja realizēt kontrolējošu 
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ietekmi uz emitentiem, kuru akcijas 
atļauts tirgot regulētā tirgū vienīgi tad, ja 
šīs prasības pārsniedz emitentiem 
piemērojamo jau esošo ES tiesību aktu 
noteikumu darbības jomu.  Šim nolūkam 
AIFP pārvaldītajiem AIF, kam ir iespēja 
realizēt kontrolējošu ietekmi pār biržu 
sarakstos neiekļautu uzņēmumu, būtu 
jāpiemēro īpašas prasības, jo īpaši, lai 
paziņotu par šādas iespējas esamību un 
atklātu informāciju uzņēmumam un visiem 
pārējiem tā akcionāriem par AIFP 
nolūkiem attiecībā uz kontrolētā 
uzņēmuma turpmāko uzņēmējdarbības 
attīstību un citām plānotām izmaiņām tajā. 
Lai nodrošinātu pārskatāmību attiecībā uz 
kontrolēto uzņēmumu, vajadzētu piemērot 
uzlabotas prasības ziņojumu sniegšanai. 
Attiecīgo AIF gada pārskatus vajadzētu 
papildināt ar ieguldījuma veidam un 
kontrolētam uzņēmumam specifisku 
informāciju.
1 OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.
2 OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šis princips papildina 17.a apsvērumu (jauns) un ir atspoguļots 26.–30. panta  izmaiņās.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Nepieciešams nodrošināt, ka uz 
portfeļa uzņēmumiem neattiecas 
stingrākas prasības par tām, kādas ir 
citam emitentam vai biržu sarakstos 
neiekļautam uzņēmumam, kas saņem 
citus privātos ieguldījumus, nevis tos, 
kurus veic AIFP.
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Šim nolūkam Komisijai būtu jāpārskata 
attiecīgie uzņēmējdarbības tiesību akti, kā 
arī attiecīgās direktīvas attiecībā uz 
finanšu nozari vēlākais līdz dienai, kad 
stāsies spēkā šī direktīva, un būtu jāveic 
nepieciešamās izmaiņas normatīvu 
grozījumu veidā, ar ko vajadzētu 
nodrošināt vienādus konkurences 
apstākļus portfeļa uzņēmumiem un citām 
sabiedrībām.

Or. en

Pamatojums

Šis princips papildina 17. apsvērumu un ir atspoguļots 26.–30. panta izmaiņās.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Šai direktīvai nevajadzētu būt pārāk 
apgrūtinošai maziem AIF, kuri nerada 
sistēmisko risku un neapdraud tirgu 
integritāti. Viens no līdzekļiem šā mērķa 
sasniegšanai ir proporcionalitātes 
principa pareiza piemērošana. Šis 
princips būtu jāpiemēro prasībām, kuras 
nosaka AIFP, AIF, depozitārijiem un 
vērtētājiem, kā arī uzraudzības pilnvaru 
īstenošanai. Lai atspoguļotu to darbības 
raksturu, mērogu un sarežģītību, visos 
šajā direktīvā paredzētajos pasākumos, 
tostarp īstenošanas pasākumos, būtu 
jāiekļauj proporcionalitātes princips.

Or. en

Pamatojums

Proporcionalitātes definīcija, to pielāgojot, ir ņemta no „Maksātspējas II” direktīvas.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) AIFP arī jābūt iespējai pārdot AIF, 
kas atrodas trešās valstīs, profesionāliem 
ieguldītajiem AIFP piederības dalībvalstī 
un citās dalībvalstīs. Uz šādām tiesībām 
būtu jāattiecina paziņošanas procedūras 
un nosacījums, ka ar attiecīgo trešo valsti 
jābūt noslēgtam nolīgumam nodokļu 
jautājumos, kas nodrošina efektīvu 
informācijas apmaiņu ar nodokļu 
iestādēm Kopienas ieguldītāju piederības 
valstī. Ņemot vērā to, ka šādiem AIF un 
trešai valstij, kurā tie atrodas, jāatbilst 
papildu prasībām, dažas no kurām 
vispirms jānosaka īstenošanas 
pasākumos, ar direktīvu piešķirtajām 
tiesībām pārdot profesionāliem 
ieguldītājiem AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, būtu jāstājas spēkā trīs gadus pēc 
transponēšanas perioda. Līdz tam laikam 
dalībvalstis var atļaut vai turpināt atļaut 
AIFP pārdot AIF, kas atrodas trešās 
valstīs, profesionāliem ieguldītājiem 
attiecīgās valsts teritorijā atbilstīgi 
nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr šajā 
trīs gadu laikposmā AIFP nevar pārdot 
šādus AIF profesionāliem ieguldītājiem 
citās dalībvalstīs, pamatojoties uz 
tiesībām, kas piešķirtas ar šo direktīvu.

(19) Jebkuram Eiropas ieguldītājam jābūt 
rīcības brīvībai pēc paša iniciatīvas 
ieguldīt kādā trešās valsts fondā saskaņā 
ar spēkā esošajiem valsts privāto 
ieguldījumu noteikumiem un kārtību. 
Šādos gadījumos tomēr būtu jānodrošina 
līdzekļu pārredzamība un iespējamā 
sistēmiskā riska efektīva uzraudzība. Šajā 
sakarībā, ja attiecīgais AIFP atrodas trešā 
valstī, tās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kurā attiecīgais AIF tiek pārdots, 
jābūt noslēgtam nolīgumam ar trešās 
valsts kompetento iestādi par sadarbību 
un informācijas apmaiņu attiecībā uz 
sistēmisko risku. Turklāt, lai pabeigtu 
iekšējā tirgus izveidi, AIF, kas atrodas 
Eiropā un ko pārvalda Eiropā reģistrēts 
AIFP, saskaņā ar šo direktīvu būtu jābūt 
iespējai izmantot Eiropas tirgvedības pasi. 
Tāpat kā PVKIU izmanto PVKIU zīmolu, 
arī AIF, kas atrodas Kopienā, būtu jābūt 
iespējai izmantot šādu Eiropas zīmolu, 
piedāvājot ieguldītājiem šajā direktīvā 
noteiktos standartus, kuri pastiprināti ar 
prasību, ka depozitārijam un AIF 
jāatrodas tajā pašā dalībvalstī. 
Nevajadzētu būt iespējai šos noteikumus 
apiet, izmantojot galvenās-pakārtotās 
struktūras. Tādēļ gadījumos, kad 
pakārtotais AIF iegulda galvenajā fondā, 
kas nevarētu izmantot Eiropas tirgvedības 
pasi saskaņā ar šo direktīvu, arī 
pakārtotajam AIF nevajadzētu paredzēt 
iespēju izmantot šo Eiropas pasi. 
Nevajadzētu būt iespējai šos noteikumus 
apiet, izmantojot fondu fondu struktūras. 
Tādēļ gadījumos, kad šāds AIF vairāk 
nekā 30 % iegulda AIF, kas nevarētu 
izmantot minēto Eiropas pasi, arī 
attiecīgajiem AIF fondu fondiem 
nevajadzētu paredzēt iespēju izmantot 
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Eiropas pasi.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir lietderīgi ļaut AIFP deleģēt 
administratīvos uzdevumus trešā valstī 
dibinātai vienībai, ja tiek piemēroti visi 
nepieciešamie drošības pasākumi. Tāpat 
depozitārijs var deleģēt savus depozitārija 
uzdevumus attiecībā uz AIF, kas atrodas 
trešā valstī, depozitārijam, kas atrodas šajā 
trešā valstī, ja šīs trešās valsts tiesību akti 
nodrošina tādu ieguldītāju interešu 
aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs 
Kopienā esošajam. Noteiktos apstākļos 
AIFP arī būtu jāspēj iecelt trešā valstī 
dibinātu vērtētāju.

(20) Ir lietderīgi ļaut AIFP deleģēt 
administratīvos uzdevumus trešā valstī 
dibinātai vienībai, ja tiek piemēroti visi 
nepieciešamie drošības pasākumi. Tāpat 
depozitārijs var deleģēt dažus savus 
depozitārija uzdevumus attiecībā uz AIF, 
kas atrodas trešā valstī, depozitārijam, kas 
atrodas šajā trešā valstī, ja šīs trešās valsts 
tiesību akti nodrošina tādu ieguldītāju 
interešu aizsardzības līmeni, kas ir 
līdzvērtīgs Kopienā esošajam. Noteiktos 
apstākļos AIFP arī būtu jāspēj iecelt trešā 
valstī dibinātu vērtētāju.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja trešā valstī ir izveidota līdzvērtīga 
reglamentējošā struktūra un ja Kopienā 
dibinātiem AIFP ir efektīva pieeja šīs 
trešās valsts tirgum, dalībvalstīm 
vajadzētu būt atļauts pēc trīs gadu 
laikposma pēc transponēšanas perioda 
beigām piešķirt atļauju AIFP saskaņā ar 
šīs direktīvas noteikumiem, nenosakot 
nepieciešamību pēc tā juridiskās adreses 
Kopienā. Nosakot šo laikposmu, ņemts 

svītrots
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vērā tas, ka šādiem AIF un trešai valstij, 
kurā tie atrodas, jāatbilst papildu 
prasībām, dažas no kurām vispirms 
jānosaka īstenošanas pasākumos.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) It sevišķi Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt pasākumus, kas nepieciešami šīs 
direktīvas īstenošanai. Šai ziņā Komisijai 
būtu jāspēj pieņemt īstenošanas pasākumus 
tādu procedūru noteikšanai, saskaņā ar 
kurām AIFP, kas pārvalda tādu AIF 
portfeļus, kuru pārvaldībai pakļautie aktīvi 
nepārsniedz šajā direktīvā minēto 
robežvērtību, var izmantot savas tiesības 
tikt uzskatītiem par AIFP, uz kuriem 
attiecināma šī direktīva. Šie pasākumi ir arī 
paredzēti, lai noteiktu kompetentajām 
iestādēm izmantojamos kritērijus ar mērķi 
novērtēt, vai AIFP izpilda savas saistības 
attiecībā uz to uzņēmējdarbības veikšanu, 
AIFP konstatējamo interešu konflikta 
veidu, kā arī vajadzīgajiem pasākumiem, 
kas sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu riska pārvaldības prasības, kas 
AIFP jāizmanto atkarībā no riskiem, ko tas 
rada pārvaldīto AIF vārdā, kā arī jebkādus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai AIFP 
varētu pārvaldīt īpašus riskus saistībā ar 
īstermiņa pārdošanas darījumiem, ieskaitot 
jebkādus attiecīgus ierobežojumus, kas var 
būt vajadzīgi, lai aizsargātu AIF pret 
pakļaušanu nesamērīgam riskam. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu šīs direktīvas 
likviditātes pārvaldības prasības un it 

(27) It sevišķi Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt pasākumus, kas nepieciešami šīs 
direktīvas īstenošanai. Šai ziņā Komisijai 
būtu jāspēj pieņemt īstenošanas pasākumus 
tādu procedūru noteikšanai, saskaņā ar 
kurām AIFP, kas pārvalda tādu AIF 
portfeļus, kuru pārvaldībai pakļautie aktīvi 
nepārsniedz šajā direktīvā minēto 
robežvērtību, var izmantot savas tiesības 
tikt uzskatītiem par AIFP, uz kuriem 
attiecināma šī direktīva. Šie pasākumi ir arī 
paredzēti, lai noteiktu kompetentajām 
iestādēm izmantojamos kritērijus ar mērķi 
novērtēt, vai AIFP izpilda savas saistības 
attiecībā uz to uzņēmējdarbības veikšanu, 
AIFP konstatējamo interešu konflikta 
veidu, kā arī vajadzīgajiem pasākumiem, 
kas sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu riska pārvaldības prasības, kas
AIFP jāizmanto atkarībā no riskiem, ko tas 
rada pārvaldīto AIF vārdā, kā arī jebkādus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai AIFP 
varētu pārvaldīt īpašus riskus saistībā ar 
īstermiņa pārdošanas darījumiem, ieskaitot 
jebkādus attiecīgus ierobežojumus, kas var 
būt vajadzīgi, lai aizsargātu AIF pret 
pakļaušanu nesamērīgam riskam. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu šīs direktīvas 
likviditātes pārvaldības prasības un it 
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sevišķi AIF obligātās likviditātes prasības. 
Tie ir paredzēti, lai noteiktu prasības, kas 
jāievēro pārvēršanas vērtspapīros 
instrumentu iniciatoriem, lai AIFP būtu 
atļauts veikt ieguldījumus šādos 
instrumentos, kas emitēti pēc 2011. gada 
1. janvāra. Tie ir arī paredzēti, lai noteiktu 
prasības, kas AIFP jāievēro, veicot 
ieguldījumus šādos pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentos. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu kritērijus, saskaņā ar kuriem 
vērtētāju var uzskatīt par neatkarīgu šīs 
direktīvas izpratnē. Tie ir paredzēti, lai 
precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
būtu jāpastiprina AIFP funkciju 
deleģēšana, un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem pārmērīgas deleģēšanas gadījumā 
pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt par AIF 
pārvaldnieku. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
tāda gada pārskata saturu un formātu, kas 
AIFP ir jādara pieejams par katru to 
pārvaldīto AIF, un lai noteiktu AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus 
attiecībā uz ieguldītājiem un paziņojumu 
sniegšanas prasības attiecībā uz 
kompetentajām iestādēm, kā arī to 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
AIFP piemērojamās informācijas 
paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un paziņojumu 
sniegšanas kompetentajām iestādēm un 
informācijas paziņošanas ieguldītājiem 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot 
AIF pārvaldībai. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu detalizētu saturu un veidu, kādā 
AIFP, kas iegūst kontrolējošu ietekmi 
emitentos un biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos, izpilda savas informācijas 
atklāšanas saistības attiecībā uz emitentiem 
un biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem, un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem, 
ieskaitot to pārvaldīto AIF gada pārskatos 
iekļaujamo informāciju. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu tādu ierobežojumu vai nosacījumu 
veidus, kurus var noteikt AIF pārdošanai 

sevišķi AIF obligātās likviditātes prasības. 
Tie ir paredzēti, lai noteiktu prasības, kas 
jāievēro pārvēršanas vērtspapīros 
instrumentu iniciatoriem, lai AIFP būtu 
atļauts veikt ieguldījumus šādos 
instrumentos, kas emitēti pēc 2011. gada 
1. janvāra. Tie ir arī paredzēti, lai noteiktu 
prasības, kas AIFP jāievēro, veicot 
ieguldījumus šādos pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentos. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem pārmērīgas deleģēšanas gadījumā 
pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt par AIF 
pārvaldnieku. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
tāda gada pārskata saturu un formātu, kas 
AIFP ir jādara pieejams par katru to 
pārvaldīto AIF, un lai noteiktu AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus 
attiecībā uz ieguldītājiem un paziņojumu 
sniegšanas prasības attiecībā uz 
kompetentajām iestādēm, kā arī to 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
AIFP piemērojamās informācijas 
paziņošanas prasības attiecībā uz 
piesaistītajiem līdzekļiem un paziņojumu 
sniegšanas kompetentajām iestādēm un 
informācijas paziņošanas ieguldītājiem 
biežumu. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot 
AIF pārvaldībai. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu detalizētu saturu un veidu, kādā 
AIFP, kas iegūst kontrolējošu ietekmi 
emitentos un biržu sarakstos neiekļautos 
uzņēmumos, izpilda savas informācijas 
atklāšanas saistības attiecībā uz emitentiem 
un biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem, un to attiecīgajiem 
akcionāriem un darba ņēmēju pārstāvjiem, 
ieskaitot to pārvaldīto AIF gada pārskatos 
iekļaujamo informāciju. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu tādu ierobežojumu vai nosacījumu 
veidus, kurus var noteikt AIF pārdošanai 
profesionāliem ieguldītājiem AIFP 
piederības dalībvalstī. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu vispārīgus kritērijus trešo valstu 
vērtēšanas standartu ekvivalences 
novērtēšanai, ja vērtētājs ir dibināts trešā 
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profesionāliem ieguldītājiem AIFP 
piederības dalībvalstī. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu vispārīgus kritērijus trešo valstu 
vērtēšanas standartu ekvivalences 
novērtēšanai, ja vērtētājs ir dibināts trešā 
valstī, tāpat arī lai novērtētu trešo valstu uz 
depozitārijiem attiecināmo tiesību aktu 
ekvivalenci un lai novērtētu konsultatīvas 
uzraudzības un pastāvīgas uzraudzības 
ekvivalenci nolūkā piešķirt atļauju trešās 
valstīs dibinātiem AIFP. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu vispārīgus kritērijus ar mērķi 
novērtēt, vai trešās valstis piešķir 
Kopienas AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no trešām valstīm. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu kārtību, saturu un 
biežumu informācijas apmaiņai par AIFP 
starp AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm un citām 
kompetentajām iestādēm, ja AIFP 
individuāli vai kopā ar citiem AIFP var 
ietekmēt sistēmiski svarīgu finanšu iestāžu 
stabilitāti un finanšu tirgu pareizu darbību. 
Tie ir paredzēti, lai noteiktu uz vietas 
veiktu pārbaužu un izmeklēšanas kārtību.

valstī, tāpat arī lai novērtētu trešo valstu uz 
depozitārijiem attiecināmo tiesību aktu 
ekvivalenci un lai novērtētu konsultatīvas 
uzraudzības un pastāvīgas uzraudzības 
ekvivalenci nolūkā piešķirt atļauju trešās 
valstīs dibinātiem AIFP. Tie ir paredzēti, 
lai noteiktu kārtību, saturu un biežumu 
informācijas apmaiņai par AIFP starp AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un citām kompetentajām 
iestādēm, ja AIFP individuāli vai kopā ar 
citiem AIFP var ietekmēt sistēmiski 
svarīgu finanšu iestāžu stabilitāti un 
finanšu tirgu pareizu darbību. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu uz vietas veiktu 
pārbaužu un izmeklēšanas kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un 
kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, papildinot to ar 
jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem 
saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Pasākumiem, kas neietilpst augstāk 
minētajā kategorijā, vajadzētu būt saskaņā 
ar minētā lēmuma 5. pantā paredzēto 
regulatīvo procedūru. Šie pasākumi ir 

(28) Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru 
mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to ar jauniem 
nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā 
ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Pasākumiem, kas neietilpst augstāk 
minētajā kategorijā, vajadzētu būt saskaņā 
ar minētā lēmuma 5. pantā paredzēto 
regulatīvo procedūru. Šie pasākumi ir 
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paredzēti, lai noteiktu, ka konkrētas trešās
valsts fondu vērtēšanas standarti ir 
ekvivalenti Kopienā piemērojamajiem 
standartiem gadījumos, kad vērtētājs ir 
dibināts trešā valstī. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu, ka konkrētas trešās valsts tiesību 
akti par depozitārijiem ir ekvivalenti šai 
direktīvai. Tāpat tie arī ir paredzēti, lai 
noteiktu, ka konkrētas trešās valsts tiesību 
akti par AIFP konsultatīvu uzraudzību un 
pastāvīgu uzraudzību ir ekvivalenti šai 
direktīvai. Tie ir paredzēti, lai noteiktu, vai 
konkrēta trešā valsts piešķir Kopienas 
AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts. Tie ir 
paredzēti, lai noteiktu paziņojumu un 
apliecinājumu standarta paraugus un 
procedūru informācijas apmaiņai starp 
kompetentajām iestādēm. 

paredzēti, lai noteiktu, ka konkrētas trešās 
valsts fondu vērtēšanas standarti ir 
ekvivalenti Kopienā piemērojamajiem 
standartiem gadījumos, kad vērtētājs ir 
dibināts trešā valstī. Tie ir paredzēti, lai 
noteiktu, ka konkrētas trešās valsts tiesību 
akti par depozitārijiem ir ekvivalenti šai 
direktīvai. Tāpat tie arī ir paredzēti, lai 
noteiktu, ka konkrētas trešās valsts tiesību 
akti par AIFP konsultatīvu uzraudzību un 
pastāvīgu uzraudzību ir ekvivalenti šai 
direktīvai. Tie ir paredzēti, lai noteiktu 
paziņojumu un apliecinājumu standarta 
paraugus un procedūru informācijas 
apmaiņai starp kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad tiesību akti, saskaņā ar 
kuriem AIF ir organizēts, paredz 
direktoru padomes vai citas pārvaldes 
struktūras izveidi, un AIF nozīmē 
struktūru galveno pārvaldības pienākumu 
veikšanai, atbilstoši šai direktīvai šādu 
struktūru uzskata par AIFP.

Or. en

Pamatojums

 AIFP definēšana saskaņā ar šīs direktīvas darbības jomu attiecībā uz dažādām pārvaldes 
struktūrām. 

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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veikšanu (pārstrādāta versija);

Or. en

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) institūcijas, uz kurām attiecas Padomes 
1973. gada 24. jūlija Pirmā 
direktīva 73/239/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu koordināciju attiecībā 
uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu 
tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav 
dzīvības apdrošināšana, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. 
novembra Direktīva 2002/83/EK par 
dzīvības apdrošināšanu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
16. novembra Direktīva 2005/68/EK par 
pārapdrošināšanu un Padomes 
Direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK 
grozījumiem, kā arī Direktīvu 98/78/EK 
un 2002/83/EK grozījumiem;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) kredītiestādes, papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūcijas, apdrošināšanas
un pārapdrošināšanas uzņēmumi vai 
jebkuri citi AIFP, ja tie iegulda vienīgi 
savus līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) starpvalstiskas institūcijas, piemēram, 
Pasaules banka, SVF, ECB, EIB, EIF, citas 
starpvalstiskas institūcijas un līdzīgas 
starptautiskas organizācijas, ja šādas 
institūcijas vai organizācijas pārvalda 
vienu vai vairākus AIF.

g) starpvalstiskas institūcijas, piemēram, 
Pasaules banka, SVF, ECB, EIB, EIF, citas 
starpvalstiskas institūcijas un līdzīgas 
starptautiskas organizācijas, ja šādas 
institūcijas vai organizācijas pārvalda 
vienu vai vairākus AIF un ja šie AIF 
darbojas sabiedrības interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) centrālās bankas.

Or. en
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Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en
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Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) „alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieks” jeb AIFP ir juridiska 
persona, kuras nodarbošanās ir pārvaldīt 
vienu vai vairākus AIF, un kura ir 
atbildīga par šo darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) „vērtētājs” ir juridiska persona, kurai 
kompetentā iestāde ir izsniegusi atļauju 
un kuru šī iestāde pārrauga, kas novērtē 
aktīvus vai nosaka AIF daļu vai 
ieguldījumu apliecību vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) „pārvaldības pakalpojumi” ir funkcijas, 
kas noteiktas pielikumā; 

Or. en
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Pamatojums

Minētais pielikums ir PVKIU IV.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) „tirgvedība” ir vispārīga AIF 
ieguldījumu apliecību vai daļu piedāvāšana 
vai izvietošana ieguldītājiem, kas atrodas 
Kopienā, un ko veic pēc AIFP vai 
starpnieka, kurš ir atbildīgs par sadali, 
iniciatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – na punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

na) „biržas sarakstā neiekļauts 
uzņēmums” ir jebkurš uzņēmums, kas 
atrodas Kopienā un kura akciju
tirdzniecība nav atļauta regulētā tirgū 
Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 
14. apakšpunkta izpratnē;

Or. en

Pamatojums

Direktīva 2004/39/EK=Finanšu instrumentu tirgu direktīva (MiFID); biržas sarakstā
neiekļauta uzņēmuma definīcija ņemta no Padomes teksta.
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Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – oa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oa) „glabāšana” ir attiecīgu aktīvu 
kontrole vai valdījums īpašnieka interesēs,  
darbojoties kā pārvaldītājam vai 
depozitārijam;

Or. en

Pamatojums

Tas ir valdījums un tiesiska atbildība, bet ne īpašumtiesības.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – ob punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ob) „depozitārijs” ir iestāde, kurai uzticēti 
17. pantā noteiktie pienākumi;

Or. en

Pamatojums

Depozitārija definīcija ņemta no PVKIU IV.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – oc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oc) „pašu kapitāls” ir pašu kapitāls, kā 
noteikts Direktīvas 2006/48/EK V sadaļas 
2. nodaļas 1. iedaļā;

Or. en
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Pamatojums

Pašu kapitāla definīcija dota PVKIU IV, un ar to izveido saikni ar banku nozares Kapitāla 
prasību direktīvu (CRD).

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – od punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

od) „galvenais brokeris” ir banka un 
regulēti vērtspapīru uzņēmumi, kuri 
sniedz brokeru, finansēšanas, mijieskaita 
un norēķinu, glabāšanas pakalpojumus, 
riska pārvaldības un darbības atbalsta 
iespējas, konsultāciju pakalpojumus un 
veic izpēti.

Or. en

Pamatojums

Skat. ECB 2005. gada pārskatu, 18. lpp.

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts pieprasa, lai AIFP, kam 
piešķirta atļauja tās teritorijā, vienmēr 
ievērotu sākotnējās atļaujas piešķiršanas 
nosacījumus, kas noteikti šajā direktīvā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar MIFID direktīvas 16. panta 1. punktu.
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Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP var būt atļauja saskaņā ar šo 
direktīvu, un tas var būt pilnvarots kā
pārvaldības vai ieguldījumu uzņēmums 
saskaņā ar Direktīvu 2009/…/EK –
[PVKIU Direktīva].

Ja AIFP ir atļauja saskaņā ar šo direktīvu 
vai pārvaldības vai ieguldījumu
uzņēmumam ir atļauja saskaņā ar
Direktīvu 2009/65/EK, kompetentās 
iestādes izsniedz atļauju šim AIFP 
saskaņā ar Direktīvu 2009/65 vai 
pārvaldības vai ieguldījumu uzņēmumam
saskaņā ar šo direktīvu ar nosacījumu, ka 
tiek izpildītas atbilstīgās papildu prasības 
atļaujas saņemšanai.
Šim nolūkam kompetentās iestādes prasa 
sniegt tikai to informāciju, kura nav bijusi 
iesniegta saistībā ar sākotnējo atļaujas 
piešķiršanu, un ar nosacījumu, ka minētā 
informācija nav mainīta.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) informācija par pakārtoto fondu 
juridisko adresi, ja šāds AIF ir fondu 
fonds;

Or. en
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Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 1. daļa – cb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) informācija par galvenā fonda 
juridisko adresi;

Or. en

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentās iestādes informē 
pieteikuma iesniedzēju par to, vai atļauja ir 
vai nav piešķirta, divu mēnešu laikā pēc 
pilnīga pieteikuma iesniegšanas.

4. Kompetentās iestādes informē 
pieteikuma iesniedzēju par to, vai atļauja ir 
vai nav piešķirta, triju mēnešu laikā pēc 
pilnīga pieteikuma iesniegšanas. Ja 
kompetentās iestādes neinformē 
pieteikuma iesniedzēju, šāda atbildes 
nesniegšana uzskatāma par atļaujas 
piešķiršanas noraidījumu bez 
pamatojuma.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a  Katru AIF drīkst pārvaldīt tikai viens 
AIFP.

Or. en
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Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a  AIFP nodrošina, ka atalgojuma 
noteikumi ir saderīgi ar noteikumiem, 
kurus piemēro kredītiestādēm un 
ieguldījumu sabiedrībām. 

Or. en

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1. punkts – 2.a līdz 2.c daļas (jaunas)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP izstrādā un īsteno pārdomātu 
atalgojuma politiku un praksi, kas ir 
saskanīga ar efektīvu riska pārvaldību, 
novērš motivāciju gūt īstermiņa peļņu un 
ir atbilstīga AIFP un ieguldītāju 
uzņēmējdarbības mērķiem un ilgtermiņa 
interesēm.
AIFP informē dalībvalstu kompetentās 
iestādes par atalgojuma politikas un 
prakses raksturīgajām īpašībām.
Dalībvalstu kompetentās iestādes var 
iejaukties, veicot piemērotus koriģējošus 
pasākumus, lai novērstu riskus, kas 
varētu rasties, ja AIFP neīsteno 
pārdomātu atalgojuma politiku un praksi.

Or. en

Pamatojums

Principi būtu jāsaskaņo ar tiem, kurus izstrādāja Finanšu stabilitātes padome attiecībā uz 
pamatotu kompensāciju piešķiršanu (2009. gada 25. septembrī). Pēc Pitsburgas augstākā 
līmeņa sanāksmes (2009. gada 24. un 25. septembrī) valstu vadītāju paziņojumā pilnībā 
atbalstīti Finanšu stabilitātes padomes izstrādātie īstenošanas standarti, kuru mērķis ir 
saskaņot atalgojumu ar vērtības radīšanu ilgtermiņā un saprātīgu riska uzņemšanos.
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Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) atbilstīgi 2009. gada 30. aprīļa 
Komisijas paziņojumam, kurš pievienots 
Komisijas ieteikumam, kas papildina 
Ieteikumus 2004/913/EK un 2005/162/EK 
attiecībā uz biržas sarakstā iekļautu 
sabiedrību direktoru atlīdzības režīmu, un 
Komisijas ieteikumam par atlīdzības 
politiku finanšu pakalpojumu nozarē 
(COM(2009)211), Kopienas tiesību aktiem 
finanšu pakalpojumu jomā, G20 augstākā 
līmeņa sanāksmes Pitsburgā valstu 
vadītāju paziņojumam par AIFP 
direktoru un darbinieku atalgojumu, kā 
arī Finanšu stabilitātes padomes 
pamatotas kompensāciju piešķiršanas 
principiem.

Or. en

Pamatojums

Principi būtu jāsaskaņo ar tiem, kurus izstrādāja Finanšu stabilitātes padome attiecībā uz 
pamatotu kompensāciju piešķiršanu (2009. gada 25. septembrī).

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gadījumā, ja AIFP nodarbojas ar 
īstermiņa pārdošanu, ieguldot viena vai 
vairāku AIF vārdā, dalībvalstis nodrošina, 
ka AIFP darbojas atbilstoši tādām 
procedūrām, kas tam nodrošina piekļuvi 
vērtspapīriem un citiem finanšu 
instrumentiem datumā, kad AIFP apņēmies 
tos piegādāt, un ka AIFP īsteno risku 
pārvaldības procedūru, kas ļauj atbilstīgi 

4. Gadījumā, ja AIFP nodarbojas ar 
īstermiņa pārdošanu, ieguldot viena vai 
vairāku AIF vārdā, dalībvalstis nodrošina, 
ka AIFP:
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pārvaldīt ar īstermiņā pārdoto vērtspapīru 
un citu finanšu instrumentu piegādi 
saistītos riskus.

a) darbojas atbilstoši tādām procedūrām, 
kas tam nodrošina piekļuvi vērtspapīriem 
un citiem finanšu instrumentiem datumā, 
kad AIFP apņēmies tos piegādāt;
b) īsteno risku pārvaldības procedūru, kas 
ļauj atbilstīgi pārvaldīt ar īstermiņā pārdoto 
vērtspapīru un citu finanšu instrumentu 
piegādi saistītos riskus;
ba) regulāri atklāj informāciju par tās 
īsajām pozīcijām dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Pasākumos būtu jāietver paziņošanas pienākumi attiecībā uz sistēmisku risku, informējot 
kompetentās iestādes un ESMA.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a   Katra kompetentā iestāde regulāri 
sniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādei 4. punkta ba) apakšpunktā 
noteikto informāciju. Ārkārtējos apstākļos 
un lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, pamatojoties uz 
minēto informāciju, ESMA var pieņemt 
lēmumu ierobežot īstermiņa pārdošanas 
darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) 4. punkta ba) apakšpunktā minētās 
paziņošanas kārtības detaļas;

Or. en

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
14. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad AIFP pārvaldīto AIF 
portfeļu vērtība pārsniedz 250 miljonus 
euro, AIFP nodrošina papildu summu no 
pašu kapitāla; šai papildu summai no pašu 
kapitāla jābūt vienādai ar 0,02 % no tās 
summas, par kuru AIFP portfeļu vērtība 
pārsniedz 250 miljonus euro.

Gadījumos, kad AIFP pārvaldīto AIF 
portfeļu vērtība pārsniedz 250 miljonus 
euro, AIFP nodrošina papildu summu no 
pašu kapitāla; šai papildu summai no pašu 
kapitāla jābūt vienādai ar 0,02 % no tās 
summas, par kuru AIFP portfeļu vērtība 
pārsniedz 250 miljonus euro, tomēr 
kopumā nepieciešamais sākotnējais 
kapitāls un papildu summa nedrīkst 
pārsniegt 10 miljonus euro. 

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU direktīvas 7. pantu.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
14. pants – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkuri AIFP pārvaldīti AIF portfeļi, 
tostarp to AIF portfeļi, attiecībā uz kuriem 
AIFP ir deleģējis vienu vai vairākas 

a) jebkuri AIFP pārvaldīti AIF portfeļi, 
tostarp to AIF portfeļi, attiecībā uz kuriem 
AIFP ir deleģējis vienu vai vairākas 
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funkcijas saskaņā ar 18. pantu; funkcijas saskaņā ar 18. pantu, izņemot 
portfeļus, ko tas pārvalda saskaņā ar 
deleģēšanu.

Or. en

Pamatojums

Novērš deleģēto fondu divkāršu uzskaiti attiecībā uz AIFP kapitāla prasībām.

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
14. pants – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkuri AIF portfeļi, ko AIFP pārvalda 
deleģēto pienākumu ietvaros.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Novērš deleģēto fondu divkāršu uzskaiti attiecībā uz AIFP kapitāla prasībām.

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
14. pants – 4. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) citi kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi 
(KIU), kuri ir vai nav koordinēti Kopienas 
līmenī un kurus pārvalda AIFP, tostarp 
KIU, kuriem tas ir deleģējis vienu vai 
vairākas funkcijas, bet izņemot KIU, 
kurus tas pārvalda saskaņā ar 
deleģēšanu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU direktīvas 7. pantu.
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Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
14. pants – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var atļaut AIFP nenodrošināt 
līdz 50 % no papildu summas no pašu 
kapitāla, kā minēts otrajā apakšpunktā, ja 
AIFP saņem galvojumu par tādu pašu 
summu no kredītiestādes vai 
apdrošināšanas uzņēmuma, kam juridiskā 
adrese ir dalībvalstī vai trešā valstī, kurā 
uz tiem attiecas uzraudzības noteikumi, ko 
kompetentās iestādes uzskata par 
līdzvērtīgiem attiecīgajiem noteikumiem 
Kopienas tiesību aktos.
Šajā pantā pieprasīto pašu kapitālu 
iegulda likvīdos aktīvos vai aktīvos, kuri 
īsā termiņā ir viegli pārvēršami skaidrā 
naudā.
AIFP ir jābūt profesionālās darbības 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai 
profesionālas neuzmanības gadījumā. 
Koriģējot minētās apdrošināšanas 
summas, jāņem vērā korekcijas, kas 
veiktas saistībā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 9. decembra 
Direktīvu 2000/92/EK par apdrošināšanas 
starpniecību1.
1 OV L 9, 15.1.2003., 3. lpp.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU direktīvas 7. pantu un MIFID direktīvas 24. apsvērumu un 67. pantu, 
ar ko atļauj profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ņemt vērā kapitāla 
pietiekamības aprēķinos.  
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Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a AIFP un depozitārijs kopīgi atbild par 
AIF aktīvu pareizu novērtējumu, kā arī 
par AIF aktīvu tīrās vērtības 
aprēķināšanu. Šo atbildību neietekmē 
deleģēšana trešai pusei.

Or. en

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Šo pantu nepiemēro tiem AIF, kas ir 
privātā kapitāla fondi.

Or. en
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Pamatojums

Privātā kapitāla fondi ir fondi, kas iegādājas daļas uzņēmumos, kuri nav publiskas akciju 
sabiedrības vai kuri beidz pastāvēt kā publiskas akciju sabiedrības privātā kapitāla 
ieguldījuma rezultātā. Ja tiktu noteikts juridisks pienākums veikt privātā kapitāla fondu 
regulāru vērtēšanu, tas būtu pretrunā to ekonomiskajam modelim un ieguldītāju vēlmēm.

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. AIFP nodrošina, ka vērtētājs izmanto 
piemērotas un pastāvīgas procedūras AIF 
aktīvu novērtēšanai saskaņā ar 
pastāvošajiem, piemērojamajiem 
vērtēšanas standartiem un noteikumiem, lai 
atspoguļotu AIF daļu vai ieguldījumu 
apliecību tīro aktīvu vērtību. AIFP 
nodrošina, lai attiecībā uz katru no AIF 
aktīvu vērtēšanai un fonda aktīvu tīrās 
vērtības aprēķināšanai izvēlētajās 
procedūrās tiktu ievērots neatkarības 
princips, un lai šis princips būtu pamatā 
tās puses darbībai, kam ir uzdota 
vērtēšana.

Or. en

Pamatojums

„Ķīnas mūra” definīcija ir ņemta no MIFID direktīvas.

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot, 
kuras atbilstīgi pilnvarotās un uzraudzītās 
struktūras saskaņā ar šo direktīvu ir 
tiesīgas veikt vērtēšanu.  Šajā nolūkā 
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izpratnē. īstenošanas pasākumi ietver precīzus 
organizatoriskos un administratīvos 
noteikumus, ar kuriem būtu jāpanāk, lai 
interešu konflikti negatīvi neietekmētu 
klientu intereses.

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. 66

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) droši glabāt jebkādus AIF piederošus 
finanšu instrumentus;

b) droši glabāt jebkādus AIF piederošus 
finanšu instrumentus; šajā nolūkā 
depozitārijs nodrošina aktīvu nodalīšanu, 
katram AIF atverot atsevišķu kontu;

Or. en
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Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nodrošināt, lai AIF vārdā veiktā 
ieguldījumu apliecību pārdošana, emisija, 
atpakaļpirkšana, izpirkšana un atcelšana 
notiktu, ievērojot piemērojamos valsts 
tiesību aktus un AIF noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) nodrošināt, lai ieguldījumu apliecību
vērtība tiku aprēķināta, ievērojot 
piemērojamos valsts tiesību aktus un AIF 
noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. pants – 1. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) pildīt AIFP norādījumus, ja vien tie 
nav pretrunā piemērojamiem valsts 
tiesību aktiem vai AIF noteikumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. pants – 1. punkts – cd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) nodrošināt, lai darījumos ar AIF 
aktīviem atlīdzība tam tiktu izmaksāta 
parastajā termiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. pants – 1. punkts – ce apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ce) nodrošināt, lai AIF ieņēmumi tiktu 
izmantoti, ievērojot piemērojamos valsts 
tiesību aktus un AIF noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Depozitārijs ir vai nu kredītiestāde, 
kuras juridiskā adrese atrodas Kopienā un 
kura ir pilnvarota saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
14. jūnija Direktīvu 2006/48/EK par 
kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu 
(pārstrādāta versija), vai ieguldījumu 
sabiedrība, kura ir saņēmusi atļauju 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK.

Or. en
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Grozījums Nr. 74

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja AIF pārvalda AIFP, kam ir atļauja 
un kura juridiskā adrese ir Kopienā, 
depozitārija juridiskā adrese ir tajā pašā 
dalībvalstī, kurā ir AIF juridiskā adrese.

Or. en

Grozījums Nr. 75

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  3.b Ja AIF pārvalda AIFP, kam ir atļauja 
un kura juridiskā adrese ir trešā valstī, 
depozitārija juridiskā adrese ir Kopienā, 
ja vien nav izpildīti šādi nosacījumi:
a) piederības dalībvalsts un trešās valsts, 
kurā ir AIF juridiskā adrese, kompetentās 
iestādes ir parakstījušas sadarbības un 
informācijas apmaiņas līgumus;
b) ja par to trešo valsti, kurā ir AIF 
juridiskā adrese, ir pieņemts lēmums 
saskaņā ar 3.d punktu, nosakot, ka tie 
depozitāriji, kuru juridiskā adrese ir šajā 
valstī, ir pakļauti efektīvam regulējumam 
un uzraudzībai, kas ir līdzvērtīgi Kopienas 
tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.
c) par trešo valsti, ievērojot 3.d punktu, ir 
pieņemts lēmums, ar kuru ir konstatēts, 
ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanas un terorisma finansēšanas 
novēršanas standarti ir līdzvērtīgi 
Kopienas tiesību aktos noteiktajiem 
standartiem;
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d) piederības dalībvalsts ar trešo valsti, 
kurā ir AIF juridiskā adrese, ir 
parakstījusi līgumu, kas pilnībā atbilst 
ESAO Nodokļu paraugkonvencijas 
26. pantā noteiktajiem standartiem un 
nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu 
par nodokļu jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Daļēji pārņemts Komisijas priekšlikuma 38. pants.

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, kuros precizē kritērijus trešo 
valstu regulējuma, uzraudzības un 
standartu atbilstības novērtēšanai kā 
noteikts 3.b punktā.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Daļēji pārņemts Komisijas priekšlikuma 38. pants.
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Grozījums Nr. 77

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Pamatojoties uz 3.c punktā 
noteiktajiem kritērijiem, Komisija saskaņā 
ar 49. panta 2. punktā minēto procedūru 
pieņem īstenošanas pasākumus, 
konstatējot, ka depozitārijiem paredzētais 
trešās valsts regulējums, uzraudzība un 
standarti ir līdzvērtīgi šajā direktīvā 
noteiktajiem standartiem, un konstatējot, 
ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanas un terorisma finansēšanas 
novēršanas standarti ir līdzvērtīgi 
Kopienas tiesību aktos paredzētajiem 
standartiem.

Or. en

Pamatojums

Daļēji pārņemts Komisijas priekšlikuma 38. pants.

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi citiem depozitārijiem.

4. Depozitāriji var deleģēt savu uzdevumu 
izpildi, taču tas neattiecas uz to 
apakšdepozitāriju uzraudzības un 
kontroles funkcijām. Depozitārijs nevar 
deleģēt savas funkcijas tādā apmērā, ka 
tas kļūst par pastkastītes uzņēmumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 80

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Depozitārija atbildību AIFP un 
ieguldītāju priekšā neietekmē tas, ka tas ir 
izvēlējies daļu savu uzdevumu deleģēt 
atļauju saņēmušai trešai pusei, piemēram,
apakšdepozitārijam, apakšpārvaldītājam 
vai galvenajam brokerim.
Depozitārija glabāto finanšu instrumentu 
zaudējuma gadījumā tā primārais 
pienākums ir, neskarot valsts tiesību 
aktus, bez kavēšanās atdot aktīvus AIF.

Or. en

Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Ja depozitārijam saskaņā ar tās valsts 
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tiesību aktiem, kurā AIFP veic 
ieguldījumu AIF vārdā, nav juridisku 
tiesību veikt glabāšanas pienākumus, tas 
savu atbildību AIFP un ieguldītāju 
priekšā var nodot atļauju saņēmušai 
trešai pusei, kas ir pilnvarota veikt 
glabāšanas pienākumus. Šo atbildības 
nodošanu reģistrē līgumā starp AIFP, 
depozitāriju, trešo pusi un ieguldītāju.

Ja ir spēkā šāds glabāšanas līgums, ar 
kuru ir atļauts aktīvus nodot un izmantot 
atkārtoti, finanšu instrumentu zaudējuma 
gadījumā jāievēro šajā līgumā noteiktais 
atdošanas termiņš.

Or. en

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Ja uz trešo pusi attiecas lēmums, kas 
pieņemts, ievērojot 3.d punktu, 5.b punktā 
minētais līgums nav nepieciešams. 

Or. en

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
18. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki (AIFP), kuri plāno deleģēt 
trešām personām uzdevumu to vārdā pildīt 
vienu vai vairākus pārvaldības 
pienākumus, laikus informē piederības 
valsts kompetentās iestādes par katru šādu 
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iestādēm par katru šādu deleģēšanu. deleģēšanu. Kompetentās iestādes var 
viena mēneša laikā noraidīt šādu 
deleģēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 84

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
18. pants – 1. punkts – 2. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) AIFP informē ieguldītājus par to, 
kuras funkcijas ir deleģētas un kam tās ir 
deleģētas;

Or. en
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Grozījums Nr. 86

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP var jebkurā laikā dot 
papildnorādījumus uzņēmumam, kuram 
ir deleģētas funkcijas, un jebkurā laikā 
tas var atsaukt pilnvaras ar tūlītēju efektu, 
ja šāda atsaukšana ir ieguldītāju 
interesēs;

Or. en

Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, 
tādējādi detalizētāk norādot šādus 
nosacījumus:

svītrots

a) nosacījumi deleģēšanas 
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apstiprināšanai;
b) nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt par AIF 
pārvaldnieku, kā tas izklāstīts 2. punktā.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 89

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) atalgojuma summas, kas sadalītas 
fiksētā un mainīgā atalgojumā, ko 
izmaksā AIFP vai attiecīgā gadījumā 
AIF.

Or. en

Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
20. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) informācija par pakārtoto fondu 
juridisko adresi, ja AIF ir fondu fonds;

Or. en
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Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
20. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) informācija par ikviena galvenā fonda 
juridisko adresi;

Or. en

Grozījums Nr. 92

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 93

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja AIF pārdod citā dalībvalstī, AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentā iestāde 
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nosūta AIF uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentai iestādei 3. punkta 
a) apakšpunktā noteikto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 94

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstu kompetentās iestādes 
nosūta Eiropas Sistēmiskā riska padomei 
un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei 
visu informāciju, kas ir nepieciešama 
sistēmiskā riska uzraudzībai. Komisija 
pieņem īstenošanas noteikumus, kuros 
precīzāk nosaka, kāda informācija 
jāsniedz saskaņā ar šo punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 95

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Ja kompetentās iestādes uzskata, ka 
AIFP rada sistēmisku risku, tās var 
saskaņā ar proporcionalitātes principu 
pieprasīt papildinformāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 96

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 97

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, lai to 
kompetentās iestādes nosūtītu Eiropas 
Sistēmiskā riska padomei un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei 24. punktā 
noteikto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
25. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis nodrošina, lai AIFP 
noteiktu piesaistīto līdzekļu apmēra 
ierobežojumus katram AIF, kuru tas 
pārvalda, ņemot vērā:
a) AIF veidu;
b) tā darbības stratēģiju;
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c) piesaistīto līdzekļu avotus;
d) jebkādu citu savstarpēju atkarību vai 
būtiskas attiecības ar citām finanšu 
pakalpojumu iestādēm, kas var izraisīt 
sistēmisku risku;
e) nepieciešamību ierobežot saskarsmi ar 
kādu no pusēm;
f) piesaistīto līdzekļu garantijas robežu;
g) aktīvu un pasīvu nevienlīdzību;
h) AIFP darbības mērogu, raksturu un 
apmēru attiecīgajos tirgos.

Or. en

Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
25. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Katra no kompetentām iestādēm 
regulāri sniedz Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādei 24. panta 1. punktā noteikto 
informāciju. Pamatojoties uz šo 
informāciju Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var nolemt, ka AIFP izmantotie 
piesaistītie līdzekļi rada būtisku finanšu 
sistēmas stabilitātes un integritātes 
apdraudējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 100

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti un integritāti, Komisija pieņem 
īstenošanas pasākumus, nosakot piesaistīto 

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

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde 
pieņem lēmumu saskaņā ar 25. panta 
2.c punktu un, ņemot vērā Eiropas 
Sistēmiskā riska padomes atzinumu, 
ārkārtas gadījumā un ja tas nepieciešams 
finanšu sistēmas stabilitātes un 
integritātes saglabāšanas nolūkā, noteikt
piesaistīto līdzekļu robežvērtības, kuras var 
izmantot AIFP.

Or. en

Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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. Pasākumiem, ko veic Komisija saskaņā 
ar 3. punktu, ir pagaidu raksturs, un tiem 
jāatbilst noteikumiem, kurus pieņēmusi 
Komisija saskaņā ar 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

15. un 16. apsvērums sniedz pietiekamus argumentus, lai ieviestu noteikumus par 
piesaistītajiem līdzekļiem (sistēmiskais risks u. c.).

Grozījums Nr. 102

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus a) AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
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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;

AIF, kas vai nu atsevišķi vai kopā iegūst 
kontrolējošo ietekmi pār attiecīgi emitentu 
vai biržas sarakstos neiekļautu uzņēmumu, 
kuri atrodas Kopienā;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņu ar definīciju ES uzņēmējdarbības tiesībās, formulējums „30 %” ir 
aizstāts ar „kontrolējošu ietekmi”.

Grozījums Nr. 103

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 attiecīgi 
emitenta vai biržu sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma kontrolējošo ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņu ar definīciju ES uzņēmējdarbības tiesībās, formulējums „30 %” ir 
aizstāts ar „kontrolējošu ietekmi”.



PE430.709v01-00 60/83 PR\796533LV.doc

LV

Grozījums Nr. 104

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 esot 
tādā statusā, ka tas var izmantot 
kontrolējošu ietekmi biržu sarakstos 
neiekļautā uzņēmumā, 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.

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 kontrolējošu ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņu ar definīciju ES uzņēmējdarbības tiesībās, formulējums „30 %” ir 
aizstāts ar „kontrolējošu ietekmi”.

Grozījums Nr. 105

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 kontrolējošā ietekme, tai skaitā 
informācija par dažādu iesaistīto akcionāru 
identitātēm, par to, kura fiziska vai 
juridiska persona ir pilnvarota izmantot 
balsstiesības to vārdā un vajadzības 
gadījumā — par uzņēmumu ķēdi, kam 
patiesībā pieder balsstiesības;

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņu ar definīciju ES uzņēmējdarbības tiesībās, formulējums „30 %” ir 
aizstāts ar „kontrolējošu ietekmi”.

Grozījums Nr. 106

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
27. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) datums, kurā tika sasniegta vai 
pārsniegta attiecīgā robežvērtība.

c) datums, kurā tika sasniegta vai 
pārsniegta attiecīgā kontrolējošā ietekme.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņu ar definīciju ES uzņēmējdarbības tiesībās, formulējums „30 %” ir 
aizstāts ar „kontrolējošu ietekmi”.

Grozījums Nr. 107

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 
emitenta vai biržu sarakstos neiekļauta 
uzņēmuma kontrolējošo ietekmi, 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.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņu ar definīciju ES uzņēmējdarbības tiesībās, formulējums „30 %” ir 
aizstāts ar „kontrolējošu ietekmi”.



PE430.709v01-00 62/83 PR\796533LV.doc

LV

Grozījums Nr. 108

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir skaidrs, ka emitentiem ir jāievēro šī direktīva. Šim pienākumam nav jābūt saistošam biržu 
sarakstos neiekļautiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 109

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
28. pants – 1. punkts – 2. 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

Lai nodrošinātu saskaņu ar definīciju ES uzņēmējdarbības tiesībās, „30 %” ir aizstāti ar 
„kontrolējošu ietekmi”.
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Grozījums Nr. 110

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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

Pamatojums

Tā kā 1. līmenī noteiktie pasākumi ir pietiekami stingri, īstenošanas pasākumi nav 
nepieciešami.

Grozījums Nr. 111

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 finanšu attīstību — kapitāla 
struktūra, tostarp ieņēmumu un peļņas 
atspoguļojums sadalījumā pa 
uzņēmējdarbības segmentiem, ziņojums 
par uzņēmuma finanšu jautājumiem, 
ziņojums par finanšu jautājumu plānoto 
progresu, pārskats par būtiskiem 
pasākumiem attiecīgajā finanšu gadā; 

Or. en
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Pamatojums

Ir nepieciešams pārstrukturēt 29. panta 2. punktu, atsevišķi izdalot ar finansēm (kapitālu) 
saistītās prasības, ar organizāciju (tostarp ar produktu) saistītās prasības un citus būtiskus 
kritērijus (piemēram, informāciju par personālu u. c.).

Grozījums Nr. 112

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
29. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) uzņēmuma darbības raksturs un tā 
svarīgākās darbības jomas, svarīgākās 
pārdoto produktu un/vai sniegto 
pakalpojumu kategorijas un informācija 
par jauniem svarīgiem produktiem un/vai 
pakalpojumiem, kas ir ieviesti, un 
atkarībā no informācijas par jaunu 
produktu izstrādi publiskošanas 
apmēra — šīs izstrādes stāvoklis;

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams pāstrukturēt 29. panta 2. punktu, atsevišķi izdalot ar finansēm (kapitālu) 
saistītās prasības, ar organizāciju (tostarp ar produktu) saistītās prasības un citus būtiskus 
kritērijus (piemēram, informāciju par personālu u. c.).

Grozījums Nr. 113

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 

svītrots
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pārskatiem, un Direktīvas 2004/25/EK 10. 
panta 1. punkta a) un d) apakšpunktos 
minēto pārskatu par kapitāla struktūru.

Or. en

Pamatojums

Nevajag noteikt fondam nevajadzīgus pienākumus, ja tas veic ieguldījumus uzņēmumos, uz 
kuriem šīs direktīvas neattiecas.

Grozījums Nr. 114

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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

Pamatojums

Tā kā 1. līmenī noteiktie pasākumi ir pietiekami stingri, īstenošanas pasākumi nav 
nepieciešami.

Grozījums Nr. 115

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 

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

pildīt pienākumus saskaņā ar Direktīvu 
2004/109/EK vēl vienu gadu pēc dienas, 
kad tas aizgājis no regulētā tirgus.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams, lai uzņēmums, kura akcijas vairs nav iekļautas biržas sarakstos, turpina 
ievērot pārredzamības prasības (līdzīgi kā ir jāturpina informācijas sniegšana nākamajā 
gadā pēc uzņēmuma statusa maiņas).

Grozījums Nr. 116

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams tirgvedību attiecināt tikai uz produktiem, kuri ir atļauti/reģistrēti ES.

Grozījums Nr. 117

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) AIF depozitārija identifikācija;

Or. en
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Grozījums Nr. 118

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar valsts tiesību aktiem, 
AIFP piederības dalībvalsts var atļaut 
AIFP pārdot savā teritorijā tādu AIF, 
kura juridiskā adrese ir ārpus Kopienas. 
Šādu iespēju ir iespējams izmantot, ja 
AIFP juridiskā adrese ir Kopienā vai ja 
pastāv efektīvas sadarbības un sistēmisko 
risku uzraudzībai nepieciešamās 
informācijas apmaiņas līgums starp:
a) tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kurā AIF pārdod, un trešās 
valsts kompetentajām iestādēm;
b) AIFP un tā uzraugu;
c) AIFP uzraugu un Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 119

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis neatļauj pārdot AIF 
privātiem ieguldītājiem savā teritorijā, ja 
šis fonds vairāk nekā 30 % iegulda citos 
AIF, kuriem nav Eiropas pases.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums attiecas uz to AIF tirgvedību, kuri ir fondu fondi.
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Grozījums Nr. 120

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
33. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Gadījumos, kad pilnvarots AIFP plāno 
tirgot citas dalībvalsts profesionāliem 
ieguldītājiem tā pārvaldītā AIF, kura 
juridiskā adrese ir Kopienā, ieguldījumu 
apliecības vai daļas, AIFP ir jāiesniedz 
piederības valsts kompetentajām iestādēm 
šādi dokumenti: 

Or. en

Grozījums Nr. 121

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
33. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) AIF depozitārija identifikācija;

Or. en

Grozījums Nr. 122

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
33. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 
minētā paziņojuma vēstule un 
apliecinājums ir tādā valodā, kas 
tradicionāli pieņemta starptautisko finanšu 
jomā.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 
minētā paziņojuma vēstule un 2. punktā 
minētais apliecinājums ir tādā valodā, kas 
tradicionāli pieņemta starptautisko finanšu 
jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 123

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
33. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 124

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņu ar UKIPV direktīvas 18. panta 2. punktu.
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Grozījums Nr. 125

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a AIFP piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes uzrauga AIFP 
pasākumu atbilstību un organizāciju, lai 
AIFP spētu nodrošināt atbilstību 
noteikumiem un tiesību normām attiecībā 
uz visu tā pārvaldīto AIF izveidi un 
darbību.

Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā 
tiks sniegti pārvaldības pakalpojumi, 
atbild par to, lai AIFP ievērotu dalībvalsts 
noteikumus par alternatīvo fondu izveidi 
un darbību, tostarp tirgvedības 
noteikumus.

Lai novērstu to atbildības jomā esošo 
noteikumu pārkāpumus, tās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kurā 
pakalpojumi tiks sniegti, ir jāvar 
rēķināties ar pārvaldnieka piederības 
dalībvalsts kompetento iestāžu sadarbību. 
Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā 
tiks sniegti pārvaldības pakalpojumi, ja 
nepieciešams, kā pēdējo iespēju un pēc 
AIFP piederības dalībvalsts kompetento 
iestāžu informēšanas, var veikt 
pasākumus tieši pret AIFP.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņu ar UKIPV direktīvas 19. un 21. pantu.



PR\796533LV.doc 71/83 PE430.709v01-00

LV

Grozījums Nr. 126

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Noteikumi par ieguldījumiem AIF, kuru 
juridiskā adrese ir trešā valstī
Tie profesionālie ieguldītāji, kuru 
juridiskā adrese ir kādā no dalībvalstīm, 
var ieguldīt AIF, kuru juridiskā adrese ir 
kādā no trešām valstīm, ja AIF pārvalda 
AIFP, kura juridiskā adrese ir kādā no 
dalībvalstīm un viņam ir 4. pantam 
atbilstoša atļauja, vai ja trešā valsts, kurā 
ir AIF juridiskā adrese, ir parakstījusi 
informācijas apmaiņas sadarbības 
līgumu, atbilstoši attiecīgajiem 
starptautiskajiem standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 127

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
38. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 17. panta 4. punkta, 
attiecībā uz trešā valstī esošu AIF 
dalībvalstis ļauj šī AIF depozitārijam, kas 
iecelts saskaņā ar 17. pantu, deleģēt vienas 
vai vairāku funkciju izpildi tajā pašā trešajā 
valstī esošam apakšdepozitārijam, ja 
minētās trešās valsts likumdošana ir 
ekvivalenta šīs direktīvas noteikumiem un 
tiek efektīvi piemērota.

1. Atkāpjoties no 17. panta 4. punkta, 
attiecībā uz trešā valstī esošu AIF 
dalībvalstis ļauj šī AIF depozitārijam, kas 
iecelts saskaņā ar 17. pantu, deleģēt vienas 
vai vairāku funkciju izpildi, izņemot 
uzraudzības un kontroles funkciju, tajā 
pašā trešajā valstī esošam 
apakšdepozitārijam, ja minētās trešās valsts 
likumdošana ir ekvivalenta šīs direktīvas 
noteikumiem un tiek efektīvi piemērota.

Or. en
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Grozījums Nr. 128

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Depozitārija saistības pret ieguldītājiem 
neietekmē fakts, ka tas ir deleģējis 
pienākumu izpildīt visus uzdevumus vai 
daļu no tiem trešās valsts depozitārijam.

2. Depozitārija saistības pret ieguldītājiem 
neietekmē fakts, ka tas ir deleģējis 
pienākumu izpildīt visus uzdevumus vai 
daļu no tiem trešās valsts 
apakšdepozitārijam, ja vien ir ievēroti 
17. panta 5.b punkta un 5.c punkta 
nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 129

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. pants svītrots
Atļaujas piešķiršana trešās valstīs esošiem 
AIFP
1. Dalībvalstis saskaņā ar šo direktīvu var 
piešķirt atļauju trešā valstī esošam AIFP 
tirgot AIF daļas vai ieguldījumu 
apliecības profesionāliem ieguldītājiem 
Kopienā atbilstoši šīs direktīvas 
nosacījumiem, ja:
(a) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3. 
punkta a) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tās 
likumdošana attiecībā uz konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību ir 
ekvivalenta šīs direktīvas noteikumiem un 
tiek efektīvi piemērota;
(b) trešā valsts ir pakļauta saskaņā ar 3. 
punkta b) apakšpunktu pieņemtajam 
lēmumam, kas nosaka, ka tā piešķir 
Kopienas AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
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piešķir AIFP no šīs trešās valsts;
(c) AIFP sniedz kompetentajām iestādēm 
tajā dalībvalstī, kur tas iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, 5. un 31. 
pantā minēto informāciju;
(d) pastāv sadarbības līgums starp 
attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un AIFP uzraudzītāju, kas 
nodrošina tādas visas informācijas 
efektīvu apmaiņu, kura nepieciešama 
AIFP darbību potenciālās ietekmes 
uzraudzībai, lai veicinātu sistēmiski 
saistītu finanšu iestāžu stabilitāti un tādu 
tirgu organizētu funkcionēšanu, kuros 
AIFP aktīvi darbojas.
(e) trešā valsts ir parakstījusi nolīgumu ar 
attiecīgo dalībvalsti, kurā tā iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, kurš 
pilnībā atbilst ESAO Nodokļu 
paraugkonvencijas 26. pantā 
izklāstītajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par 
nodokļu jautājumiem.
2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus ar mērķi noteikt zemāk 
minēto:
(a) vispārīgi ekvivalences kritēriji, lai 
nodrošinātu trešās valsts likumdošanas 
par konsultatīvu regulējumu un 
pašreizēju uzraudzību ekvivalenci un 
efektīvu piemērošanu, balstīti uz III, IV 
un V nodaļā izklāstītajām prasībām;
(b) vispārīgi kritēriji, lai novērtētu, vai 
trešās valstis piešķir Kopienas AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai 
piekļuvei, ko Kopiena piešķir AIFP no 
šīm trešajām valstīm.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija saskaņā ar 49. panta 
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2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot, ka: 
(a) likumdošana par AIFP konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību 
trešā valstī ir ekvivalenta šai direktīvai un 
tiek efektīvi piemērota;
(b) trešā valsts piešķir Kopienas AIFP 
efektīvu piekļuvi tirgum, vismaz 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Kopiena 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts. 

Or. en

Grozījums Nr. 130

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
40. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes ir valsts iestādes vai 
struktūras, kuras ieceļ valsts iestādes.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņu ar UKIPV direktīvas 97. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 131

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
40. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis uzdod kompetentajām 
iestādēm izstrādāt atbilstošas metodes, lai 
uzraudzītu to, vai AIFP pilda šajā 
direktīvā noteiktos uzdevumus.

Or. en
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Pamatojums

 Saskaņošana ar MIFID direktīvas 16. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 132

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
41. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentajām iestādēm jābūt vismaz 
šādām izmeklēšanas pilnvarām:

2. Kompetentajām iestādēm jābūt vismaz 
šādām pilnvarām:

Or. en

Grozījums Nr. 133

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
41. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pieprasīt tālruņa sarunu un datu plūsmas 
ierakstus.

d) pieprasīt esošos tālruņa sarunu un datu 
plūsmas ierakstus;

Or. en

Grozījums Nr. 134

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
41. pants – 2. punkts – da līdz dh apakšpunkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) noteikt profesionālās darbības 
pagaidu aizliegumu;
db) veikt pasākumus, kas nodrošina, lai 
AIFP un depozitāriji turpinātu ievērot 
attiecīgos tiesību aktus;
dc) nodot lietas kriminālvajāšanai 
kompetentajās jurisdikcijās;



PE430.709v01-00 76/83 PR\796533LV.doc

LV

dd) pieprasīt izbeigt jebkuru darbību, kas 
ir pretrunā noteikumiem, kuri pieņemti, 
lai īstenotu šo direktīvu;
de) pieprasīt aktīvu iesaldēšanu un/vai 
sekvestrāciju;
df) pieprasīt, lai AIFP, depozitāriji vai 
revidenti sniedz informāciju;
dg) pieprasīt ieguldījumu apliecību 
emisijas, atpirkšanas vai izpirkšanas 
apturēšanu ieguldījumu apliecību turētāju 
vai sabiedrības interesēs;
dh) atsaukt AIFP vai depozitārijam 
piešķirto atļauju.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņu ar UKIPV direktīvas 98. pantu un MIFID direktīvas 
21. pantu.

Grozījums Nr. 135

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42. pants svītrots
Uzraudzības pilnvaras
1. Piederības dalībvalsts nodrošina, ka 
kompetentās iestādes var īstenot šādus 
pasākumus:
(a) noteikt profesionālās darbības pagaidu 
aizliegšanu;
(b) īstenot atbilstošus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka AIFP turpina ievērot 
attiecīgo likumdošanu;
(c) nodot lietas krimināltiesvedībai 
kompetentajās jurisdikcijās. 
2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentajām iestādēm ir attiecīgās 
pilnvaras, lai varētu veikt visus vajadzīgos 
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pasākumus, lai nodrošinātu pareizu tirgus 
darbību tādos gadījumos, kad viena vai 
vairāku AIF darbība viena finanšu 
instrumenta tirgū varētu apdraudēt 
attiecīgā tirgus pareizu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 136

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

1 OV L 25, 29.1.2009., 18. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 137

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53.a pants
Lai Komisija varētu nodrošināt šīs 
direktīvas noteikumu par depozitārijiem 
piemērošanu arī depozitātrijiem, uz 
kuriem attiecas Direktīva 2009/65/EK, 
Direktīvas 2009/65/EK 22. un 26. pantu, 
kā arī 32. un 36. pantu groza šādi: (…)

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu nozaru atbilstību.

Grozījums Nr. 138

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PIELIKUMS
Kolektīvā ieguldījumu portfeļa 
pārvaldīšanā iekļautās funkcijas:
– ieguldījumu pārvaldīšana;
– administratīvās darbības:
a) likumā paredzētie un ar fonda 
pārvaldīšanu saistītie grāmatvedības 
pakalpojumi;
b) klientu pieprasījumi;
c) vērtēšana un cenu noteikšana (tostarp 
nodokļu deklarācijas);
d) tiesību normu ievērošanas uzraudzība;
e) ieguldītāju reģistra uzturēšana;
f) ienākumu sadale;
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g) ieguldījumu apliecību emisija un 
izpirkšana;
h) līguma norēķini (tostarp sertifikātu 
nosūtīšana);
i) lietvedība;
– tirgvedība.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Alternatīvo fondu pārvaldniekiem ir svarīga loma Eiropas ekonomikas finansēšanā — šo 
fondu aktīvu apjoms ir aptuveni 1000 miljardi dolāru1 (2008. gada vidū — 2000 miljardu).
Šajā darbības jomā ir iesaistīti dažādi dalībnieki un tas aptver dažādus produktus — riska 
ieguldījumu fondus, privātā kapitāla fondus, nekustamā īpašuma fondus, preču fondus u. c.  
Iecerētajā tiesību aktā tomēr ir jāņem vērā ar sistēmisko risku saistītās īpatnības, īpaši privātā 
kapitāla fondu sakarībā.

Lai gan šie fondi nav tiešs finanšu krīzes cēlonis, to pārvaldību nedrīkst izslēgt no visiem 
finanšu pakalpojumu sniedzējiem paredzētā obligātā regulējuma piemērošanas.

Finanšu krīze atklāj, ka pasaules finanšu sistēmas darbības problēmu cēlonis, no vienas puses, 
ir sistēmiski nozīmīgu dalībnieku pārāk lielā pakļautība dažādiem riskiem un, no otras 
puses, — šo risku pārvaldības sistēmas nepilnības.

Šādā kontekstā Eiropas Komisija 2009. gada 30. aprīlī publicēja direktīvas priekšlikumu par 
alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (AIFP), kura mērķis bija aptvert visus tos 
alternatīvos ieguldījumu fondus (AIF), uz kuriem neattiecas PVKIU direktīva.

Šis priekšlikums iekļaujas Eiropas Parlamenta darbu sērijā par aktīvu pārvaldību: pastāvīgais 
ziņojums par ieguldījumu fondiem (2001), par aktīvu pārvaldīšanu I (2006), par aktīvu 
pārvaldīšanu II (2007), par ieguldījumu fondiem un privātā kapitāla fondiem (2008) un par 
ieguldītājinstitūciju darba pārredzamību (2008).

Šā priekšlikuma, ar kuru nacionālo AIF un par AIFP regulējumu aizstāj ar Eiropas 
regulējumu, mērķis ir būtiski uzlabot finanšu sistēmas stabilitāti, labāk aizsargāt ieguldītājus 
un izveidot alternatīvo ieguldījumu fondu Eiropas iekšējo tirgu.

Šie mērķi ir atbalstāmi un to īstenošanai būtu jānodrošina līdzsvars, no vienas puses, starp šīs 
finanšu nozares īpatnībām, dzīvotspēju un radošumu un, no otras puses, jārada efektīvs 
regulējums un pienācīga pārvaldība.

1. Direktīvas piemērošanas joma un atļauju piešķiršana pārvaldniekiem

Referents atbalsta priekšlikumu, ar kuru ir paredzēts, ka visiem alternatīvo fondu 
pārvaldniekiem, izņemot precīzi noteiktus gadījumus, kuru juridiskā adrese ir Kopienā un kuri 
tajā darbojas un kuri pārvalda alternatīvos fondus neatkarīgi no juridiskās adreses, ir 
nepieciešama atļauja un ka viņi tiks uzraudzīti. Ir svarīgi noteikt finanšu un tehnisko līdzekļu, 
cilvēkresursu, organizācijas un profesionālās ētikas prasības pārvaldnieku darbībai, kā arī 
citiem iesaistītajiem dalībniekiem, piemēram, depozitārijam un vērtētājam.

Lai saglabātu līdzvērtīgas konkurences apstākļus dažādiem dalībniekiem, kas pārvalda 

                                               
1 ECB — Finansiālās stabilitātes pārskats — 2009. gada jūnijs.
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alternatīvos fondus un novērstu direktīvas prasību neievērošanu, piemēram, ar strukturētiem 
produktiem („wrappers”), referents piedāvā ierobežot direktīvas piemērošanas izņēmumus.

Šajā nolūkā viņš ierosina atcelt robežvērtības, kuras ir ārpus direktīvas piemērošanas jomas un 
tās aizstāt ar proporcionalitātes principu. Ir svarīgi gādāt par to, lai ieviestie noteikumi un to 
vispārēja piemērošana, nodrošinātu labāku fondu pārvaldības pārredzamību.

Lai saņemtu atļauju, pārvaldniekam ir jābūt pašu kapitālam vismaz minimālajā apmērā 
likvīdos vai īstermiņa aktīvos. Referents ierosina šīs summas pielīdzināt PVKIU direktīvā 
noteiktajām.

2. - Fondu pārdošana un attiecības ar trešām valstīm

Pēc atļaujas saņemšanas pārvaldniekiem ir tiesības pārvaldīt un pārdot savus fondus, kuru 
juridiskā adrese ir Eiropā, profesionāliem ieguldītājiem visā Kopienas teritorijā. Šī „Eiropas 
pase” ļauj pārdot fondu, kura juridiskā adrese ir Kopienā un kura pārvaldniekam ir tā 
piederības dalībvalsts piešķirta atļauja, un to var pārdot citās dalībvalstīs, ievērojot vienkāršu 
paziņošanas procedūru. Tādējādi Eiropā reģistrētajie fondiem būs Eiropas zīmols, kas 
atšķirsies no PVKIU zīmola.

Tomēr referents nevēlas pilnībā pārtraukt trešo valstu fondu darbību, jo arī turpmāk ikviena 
dalībvalsts ar noteikumiem par privātiem ieguldījumiem varēs ļaut savā teritorijā brīvi 
darboties alternatīviem ieguldījumu fondiem no ārpuskopienas valstīm.

Turklāt būtu vēlams grozīt tirgvedības definīciju, lai profesionāliem ieguldītājiem dotu 
brīvību izvēlēties fondus, tostarp ārpus Kopienas fondus, kuros viņi vēlas ieguldīt. Šāda 
iespēja tiek dota, ja vien AIFP juridiskā adrese ir Eiropas Savienības teritorijā vai ja pastāv 
sadarbības un informācijas apmaiņas līgums īpaši par sistēmiskiem riskiem. Šādu vienošanos 
varētu noslēgt starp, no vienas puses, trešās valsts atbildīgajām iestādēm un dalībvalsti, kurā 
AIF tiek tirgots, un, no otras puses, starp AIFP un tā uzraugu un starp uzraugu un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi.

Visbeidzot, lai aizsargātu privātos ieguldītājus, viņiem nevajadzētu dot iespēju ieguldīt nedz 
galvenās–pakārtotās struktūrās, ja galvenā struktūra ir trešā valstī reģistrēts AIF, nedz fondu 
fondos, kuri par vairāk nekā 30 % ir ieguldīti trešo valstu fondos.

3. - Depozitārijs

AIFP direktīvā ir piedāvāta AIF depozitārijiem piemērojama sistēma.

Lai nodrošinātu nozaru konsekvenci, šīs direktīvas prasības ir jāsaskaņo ar PVKIU direktīvas 
noteikumiem.

Referents ir iekļāvis precizējumus, kuri attiecas uz depozitārija definīciju, tā atrašanās vietu, 
lomu, pienākumiem, atsevišķu tā pienākumu deleģēšanas nosacījumus un atbildību.

Viņš ir noteicis, ka depozitārijs atrodas tajā pašā valstī, kurā atrodas fonds, ja tā juridiskā 
adrese ir Eiropas Savienībā. Depozitārija pase nav paredzēta.
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Ja fonda juridiskā adrese ir kādā no trešām valstīm, depozitārijam ir jāatrodas Eiropas 
Savienībā, izņemot, ja starp uzraugiem pastāv sadarbības un informācijas apmaiņas līgums, 
kas ļauj pārbaudīt regulējuma atbilstību un nodrošināt, lai uzraudzība notiktu, ievērojot 
Kopienas noteikumus.

Depozitārijs ir atbildīgs ieguldītāja un pārvaldnieka priekšā. Ja depozitārijam rodas juridiskas 
problēmas veikt visus pienākumus tās valsts tiesību aktu dēļ, kurā fonds veic ieguldījumus, ir 
jānoslēdz līgums starp pārvaldības uzņēmumu, ieguldītāju, depozitāriju un apakšdepozitāriju, 
lai daļēji nodotu atbildību apakšdepozitārijam.

4. - Vērtētājs

Direktīvas priekšlikumā ir iekļauti noteikumi, ko piemēro AIF vērtētājiem, kā arī noteikumi 
par fondu vērtēšanu un par fonda aktīvu un tā daļu vērtības noteikšanu.

Vērtētāja rīcības neatkarībai nav jākļūst par prasību, bet par iespēju, kas pusēm jāizsver.

Toties organizatoriskajiem noteikumiem ir jānodrošina šā amata neatkarība, ja notiek iekšēja 
AIFP vērtēšana („China wall・.

Visbeidzot, nav paredzēts ieviest sistemātisku vērtēšanu attiecībā uz privātā kapitāla 
vērtspapīru fondiem.

5. - Piesaistīto līdzekļu izmantošana

Referents ierosina, lai pārvaldnieki ex ante nosaka to piesaistīto līdzekļu ierobežojumus, kurus 
viņi izmantos katram no pārvaldītajiem AIF. Šo ierobežojumu noteikšanas nolūkā ir jānosaka 
daži pamatprincipi. Pārvaldniekiem ir jāsniedz informācija nacionālajiem uzraugiem par 
ierobežojumiem, ko viņi ir pieņēmuši.

Ārkārtas gadījumā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde būs pilnvarota noteikt stingrākus 
piesaistīto līdzekļu ierobežojumus nekā pārvaldnieka noteiktie.

5. - Īstermiņa pārdošana

Īstermiņa pārdošana ir finanšu tirgu likviditātei un dinamismam labvēlīga tehnika. Tāpēc 
netiek rosināts jautājums par tās aizliegšanu.

Tomēr šis paņēmiens var veicināt sistēmiskā riska palielināšanos, tāpēc ir nepieciešams to 
ierobežot ar dažiem vienkāršiem noteikumiem, kas ļaus nodrošināt tirgus finansiālo stabilitāti 
un integritāti.

7. - Informēšanas pienākums

Informācijas sniegšana uzraudzības iestādei un ieguldītājam ir šīs direktīvas mērķu 
sasniegšanas pamatnosacījums. Tomēr ir jāšķir informācija, kas paredzēta uzraudzības 
iestādei no tās, kas nepieciešama ieguldītājam. Nav nekādu šķēršļu tam, lai uzraudzības 
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iestādei tiktu nodrošināta pilnīga pārredzamība.

Privātā kapitāla vērtspapīru fondu gadījumā ir svarīgi neprasīt no mērķuzņēmuma vairāk 
informācijas nekā likumīgi ir jāsniedz līdzīgiem uzņēmumiem.

8. - Privātā kapitāla fondu kontrolējošā ietekme uz uzņēmumiem

Piemērojot īpašus noteikumus attiecībā uz to, ka privātā kapitāla fondi gūst kontrolējošo 
ietekmi uzņēmumos, vajadzētu ņemt vērā nevis noteiktu iegūto daļu procentu, bet gan to, cik 
liels ir patiesais uzņēmuma kontroles līmenis atbilstoši ierastajiem uzņēmējdarbības tiesību 
kritērijiem.

9. - Uzraudzība

Referents ir ņēmis vērā jauno Eiropas uzraudzības struktūru, ar kuru saistītie teksti pašlaik 
tiek skatīti ar mērķi nodrošināt lielāku finansiālo stabilitāti un ierobežot sistēmiskos riskus.

Eiropas Sistēmiskā riska padomei un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei ir jāuzņemas 
svarīga loma.

10. - Dalībvalstu pilnvaras

Ir pilnīgi nepieciešams, lai kompetentajām iestādēm „piederības dalībvalstī”, kurā 
pārvaldniekam ir izsniegta atļauja un „uzņēmējā dalībvalstī”, kurā pārvaldnieks sniedz 
pārvaldības vai tirgvedības pakalpojumus, būtu uzraudzības pilnvaras.

11. - Vadošā personāla atalgojums

Valstu vadītāju paziņojumā pēc G20 augstākā līmeņa sanāksmes Pitsburgā 2009. gada 24. un 
25. septembrī izklāstīts starptautisks konsenss attiecībā uz personāla atalgojumu bankās un 
citās finanšu iestādēs.

Referents ierosina šos principus piemērot AIFP.

12. - Lamfalussy process

Uz AIFP direktīvu attiecas Lamfalussy process — ar to ir noteikti pamatprincipi (1. līmeņa 
pasākumi) un izpildes pasākumi (2. līmeņa pasākumi), kurus var ieviest Eiropas Komisija 
saskaņā ar komitoloģijas procedūru.

Referents centās rast labāku šo dažādu līmeņu pasākumu līdzsvaru.

13. - Mijiedarbība un saskaņa ar citiem tekstiem

Dažādas AIFP direktīvas priekšlikuma tēmas ir skartas arī citos tekstos, piemēram, MIFID, 
PVKIU, CRD u.c. Lai nodrošinātu saskaņu, tie ir jāievēro. Lai pēc iespējas samazinātu 
atšķirīgas kopējo tēmu interpretācijas iespējas, referents iesaka vienmēr pārņemt saistītajās 
direktīvās izmantoto formulējumu.


