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ĪSS PAMATOJUMS

Paskaidrojums

Finanšu un ekonomikas krīze parāda būtiskus trūkumus finanšu tirgu regulējumā un 
pārraudzībā. Starp risku un atbildību, t. i., juridisku atbildību pašlaik nav līdzsvara. Pašreizējā 
direktīvas priekšlikuma mērķis ir izveidot līdzsvaru starp risku, ko rada fondi, un ar to saistīto 
atbildību.

Komisija, reaģējot uz vairākiem Eiropas Parlamenta patstāvīgajiem ziņojumiem un pieaugošo 
sabiedrības spiedienu, 2009. gada 30. aprīlī iesniedza priekšlikumu direktīvai par alternatīvu 
fondu pārvaldniekiem, lai noteiktu tiesisku regulējumu visiem fondiem, uz kuriem neattiecas 
PVKIU direktīva. Šā tiesiskā regulējuma mērķis ir aizstāt daudzos dalībvalstu noteikumus un 
nodrošināt efektīvāku Eiropas līmeņa risinājumu ieguldījumu fondu regulēšanai. Komisijas 
iniciatīva un pieeja šim jautājumam ir vērtējama atzinīgi, taču atsevišķi svarīgi punkti 
priekšlikumā ir jāuzlabo.

Juridiskās komitejas atzinuma sagatavotājas nostāja

Juridiskās komitejas atzinuma sagatavotāja vēlētos norādīt uz dažām nepilnībām Komisijas 
priekšlikumā:

a) priekšlikumā ir noteikts fondu pārvaldnieku, nevis pašu fondu regulējums. Lai gan izvēlētā 
pieeja regulējumam par alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem rada šķietamu drošību, 
joprojām nav izdevies novērst būtiskas nepilnības. Turklāt pārvaldnieki, kas nav ES 
dalībvalstu valstspiederīgie, var veikt ieguldījumus ES bez reģistrēšanās un pārraudzības;

b) nav iespējams, pamatojoties uz robežvērtībām, priekšlaicīgi noteikt, kuri uzņēmumi ir 
sistēmiski svarīgi un kuri nav. Kā to parāda pašreizējā krīze, tikai tad, kad uzņēmums cieš 
neveiksmi, kļūst skaidrs, vai tas ir bijis sistēmiski svarīgs;

c) noteikumi par pārredzamību un pārraudzību ir vērtējami atzinīgi, lai gan atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka tos vēl var uzlabot. Svarīgi ir publiskot AIFP atalgojuma stratēģiju, 
kā arī parādīt, kā tā ietekmē uzņēmuma panākumus ilgtermiņā. Ir jānosaka arī visā ES 
uzticamas un pārredzamas novērtēšanas procedūras. Gadījumos, kad AIFP darbojas vairākās 
valstīs, ir lietderīgi uzticēt pārraudzību Eiropas līmeņa iestādei;

d) pamatojoties uz to, ka piesaistītos līdzekļus izmanto galvenokārt privātā kapitāla fondi un 
uzņēmuma pirkšanai iegūtos kredītus bieži vien pārnes uz nopirktajiem uzņēmumiem, šādi 
apdraudot šo uzņēmumu turpmāko pastāvēšanu, ir jānosaka stingrāki noteikumi. Ņemot vērā 
tālejošās sekas, kas saistītas ar gadījumu, kad privātā kapitāla fondi nopērk uzņēmumu, 
nedrīkst radīt izņēmumus, ko attiecina uz MVU.

Atzinuma sagatavotājai ir svarīgi norādīt, ka uzņēmumu ilgtermiņa stratēģijas vislabāk var 
veicināt, pastiprinot strādājošo tiesības saņemt informāciju un piedalīties lēmumu pieņemšanā 
un veicot attiecīgus pielāgojumus kapitāla tirgus un uzņēmējdarbības tiesībās.
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GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju pieņemt bez balsošanas šādus grozījumus, kas saskaņā ar komiteju iesaistīšanas 
procedūru (Reglamenta 50. pants) ietilpst iesaistītās komitejas ekskluzīvajā kompetencē:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
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 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.

(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. Tai būtu jāattiecas uz visu 
tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
pārvaldniekiem, kuriem nav nepieciešams 
saņemt atļauju kā PVKIU. 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 
formā, piemēram, sertifikātiem, 
pārvaldītiem termiņdarījumiem vai 
indeksējamām obligācijām. Struktūru, 
kura principā darbojas kā 
meitasuzņēmumu grupas kontrolakciju 
sabiedrība un kurai uzņēmumos pieder 
stratēģiski svarīgas daļas, lai īstenotu 
ilgtermiņa stratēģiju, nevis gūtu peļņu no 
ieguldījumu atgūšanas noteiktā laikā, 
saskaņā ar šo direktīvu uzskata par 
kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu.
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 
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ieguldījumu sabiedrības var tikai sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
AIF, ja un ciktāl to apliecības vai daļas ir 
iespējams pārdot saskaņā ar šo direktīvu.

Pamatojums

Būtu skaidri jāparāda, ka atsauce uz kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem paziņojumā par to, 
ka direktīva attiecas uz visu to kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kuri nav 
PVKIU, ir atsauce tieši uz kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem, kas piesaista kapitālu no 
daudziem ieguldītājiem, lai to ieguldītu saskaņā ar noteikto ieguldījumu politiku attiecībā uz 
riska sadales principu ieguldītāju labā, un nevis atsauce uz citiem kolektīvu ieguldījumu 
uzņēmumu veidiem.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai izvairītos no iespējamās aktīvu 
izpārdošanas pa daļām, AIF kontrolētas 
mērķsabiedrības neto aktīviem būtu 
jāatbilst noteikumiem par kapitāla 
pietiekamības režīmu saskaņā ar Otro 
uzņēmējdarbības tiesību direktīvu 1.
________________________________
1 Padomes 1976. gada 13. decembra Otrā direktīva 
77/91/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā 
koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju 
sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu 
un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām 
Līguma 58. panta otrās daļas nozīmē, lai 
aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu 
intereses (OV L 26, 31.1.1977., 1. lpp.).

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir nepieciešams nodrošināt, ka AIFP 
darbojas saskaņā ar stingriem pārvaldības 
kontroles pasākumiem. AIFP būtu 
jāpārvalda un jāorganizē tā, lai mazinātu 
interešu konfliktus. Nesenās pārmaiņas 
iezīmē kritisku nepieciešamību nošķirt 
aktīvu glabāšanu drošībā un pārvaldības 
funkcijas un nodalīt ieguldītāju aktīvus no 
pārvaldnieka aktīviem. Šim nolūkam AIFP 
jāieceļ depozitārijs un jāuztic tam 
ieguldītāju naudas rezervēšana atsevišķā 
kontā, finanšu instrumentu glabāšana 
drošībā un pārbaudīšana, vai AIF vai AIFP 
tā pārvaldīto AIF vārdā ir ieguvis 
īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem.

(12) Ir nepieciešams nodrošināt, ka AIFP 
darbojas saskaņā ar stingriem pārvaldības 
kontroles pasākumiem. AIFP būtu 
jāpārvalda un jāorganizē tā, lai mazinātu 
interešu konfliktus. Nesenās pārmaiņas 
iezīmē kritisku nepieciešamību nošķirt 
aktīvu glabāšanu drošībā un pārvaldības 
funkcijas un nodalīt ieguldītāju aktīvus no 
pārvaldnieka aktīviem. Šim nolūkam AIFP 
jāieceļ depozitārijs un jāuztic tam 
ieguldītāju naudas rezervēšana atsevišķā 
kontā, finanšu instrumentu glabāšana 
drošībā un pārbaudīšana, vai AIF vai AIFP 
tā pārvaldīto AIF vārdā ir ieguvis 
īpašumtiesības uz visiem pārējiem 
aktīviem. Lai veicinātu ātru un efektīvu 
ieguldītāja aktīvu atjaunošanu, 
depozitārijs ir atbildīgs AIFP, AIF un 
AIF ieguldītāju priekšā, izņemot 
gadījumus, kuros šādi zaudējumi rodas 
nepārvaramu iemeslu dēļ. Šajā sakarībā 
nepārvarami iemesli ir neparedzami ārēji 
notikumi, kuri neatkarīgi no depozitārija 
rada zaudējumus un kuru sekas nebija 
iespējams novērst, neraugoties uz rūpīgi 
veiktajiem pasākumiem, kas noteikti šajā 
direktīvā.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Depozitārija atbildību neietekmē tas, 
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ka šo atbildību deleģē apstiprinātai trešai 
pusei. Tomēr, ja depozitārijam saskaņā ar 
trešās valsts tiesību aktiem vai 
neparedzama ārēja notikuma dēļ nav 
juridisku tiesību, depozitārijam vajadzētu 
būt iespējai noņemt no sevis šo atbildību. 
Šāda atbildības noņemšana būtu 
jāapstiprina atbildīgās dalībvalsts iestādei, 
un nevajadzētu būt iespējai šādu deleģēto 
atbildību deleģēt tālāk.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
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, 
tomēr ir nepieciešams, lai no AIFP 
neatkarīga vienība veiktu aktīvu 
novērtēšanu. Vērtēšanas kritēriji būtu 
jānosaka saskaņā ar pamatnostādnēm, 
kuras izstrādājusi Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde, kas izveidota saskaņā ar 
Regulu 2009/.../EK1* (EVTI).
* OV ...
+ OV: lūgums ievietot numuru, datumu un OV 
atsauci.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
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 

(15) Ņemot vērā to, ka AIFP izmanto lielus 
piesaistīto līdzekļu apjomus to ieguldījumu 
stratēģijās un tādējādi noteiktos gadījumos 
var veicināt sistēmiska riska veidošanos vai 
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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.

neorganizētu tirgus darbību, īpašas prasības 
sniegt ziņojumu būtu jāpiemēro AIFP, kuri 
izmanto piesaistītos līdzekļus. 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 sniegt 
ziņojumu, kas 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 
centralizētā reģistrā, ko pārvalda Eiropas 
Sistēmiskā riska padome (ESRP), kura 
izveidota saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. .../2009, un jānodod citām Savienības
iestādēm un EVTI, kas izveidota saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. .../2009, kā arī 
vajadzības gadījumā kompetentajām 
iestādēm trešās valstīs, tādējādi palīdzot 
kopīgi analizēt šo AIFP piesaistīto līdzekļu 
ietekmi uz Savienības finanšu sistēmu, kā 
arī veicinot kopīgas atbildes reakcijas 
īstenošanu. ESRP aizbildnībā esošā 
centralizētā reģistra izveide bankām, kas 
sniedz galvenā brokera pakalpojumus 
AIF, būtu jānosaka arī Direktīvā 
2006/48/EK un Direktīvā 2006/49/EK.

Pamatojums

Lai varētu novērst iespējamu sistēmisko risku, valsts līmenī iegūtā informācija ir jāapkopo 
centralizētā reģistrā, ko pārvalda ESRP. Tas būtu jāpapildina ar galvenā brokera darījumu 
reģistru, ko izveido saskaņā ar direktīvu par kapitāla prasībām.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
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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. Ir grūti noteikt, kas ir 
piesaistīti līdzekļi. Tomēr AIFP piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm 
vajadzētu būt iespējai noteikt 
ierobežojumus attiecībā uz piesaistīto 
līdzekļu apjomu, ko AIFP var izmantot
ārkārtējas tirgus situācijas gadījumā. 
Dalībvalstīm būtu jāinformē EVTI un 
Komisija par visiem šajā sakarībā 
īstenotajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Jānodrošina, ka uz visiem tirgus 
dalībniekiem, kas ir iesaistīti īsajā 
pārdošanā, attiecas vieni un tie paši 
noteikumi. Tādēļ Komisijai būtu 
jāizstrādā horizontāli pasākumi, ar ko 
nodrošina vienādus konkurences 
apstākļus starp AIFP un citiem tirgus 
dalībniekiem, kas nodarbojas ar īso 
pārdošanu.
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Pamatojums

Jāveic horizontāla līmeņa pasākumi, lai nodrošinātu vienādus konkurences apstākļus un 
izvairītos no regulējuma arbitrāžas. 

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Jānodrošina, ka portfeļa 
sabiedrībām piemērojamās prasības nav 
stingrākas par tām, ko piemēro citiem 
emitentiem vai biržu sarakstos 
neiekļautām sabiedrībām, kuras saņem 
privātus, ar AIF nesaistītus ieguldījumus. 
Lai gan uzņēmējdarbības tiesībās tiek 
prasīta pārredzamība, jebkāda 
diskriminācija, piemēram, ņemot vērā 
īpašumtiesības uz sabiedrību, prasība 
publiskot informāciju par portfeļa 
sabiedrības stratēģiju un attīstības plānu, 
negatīvi ietekmētu godīgu konkurenci un 
kavētu jauninājumu finansēšanu 
Savienībā. Tas var negatīvi ietekmēt arī 
citu akcionāru tiesības. Tādēļ Komisijai 
vēlākais līdz ...* būtu jāpārskata visi 
attiecīgie uzņēmējdarbības tiesību akti, kā 
arī attiecīgās direktīvas par finanšu 
nozari, un tai būtu jāveic nepieciešamās 
izmaiņas, izstrādājot tiesību akta 
priekšlikumu, tostarp atbilstīgus 
grozījumus šai direktīvai. Ar Komisijas 
ziņojumu un priekšlikumu, kas saistīts ar 
šo ziņojumu, vajadzētu nodrošināt 
vienādus konkurences apstākļus portfeļa 
sabiedrībām un citām sabiedrībām. 
Komisijai savā ziņojumā un priekšlikumā 
būtu jāpievērš uzmanība akcionāru 
tiesību aizsardzībai, kā arī vajadzībai pēc 
starptautiskā līmenī vienādiem 
konkurences apstākļiem un Eiropas 
konkurētspējas nodrošināšanai, finansējot 
jauninājumus un izstrādājot tehnoloģijas.
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* OV: lūgums ievietot šīs direktīvas spēkā stāšanās 
datumu.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību.

svītrots

Pamatojums

Tas atbilst jaunajām komitoloģijas procedūrām.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
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 

(27) Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus, kas nepieciešami šīs 
direktīvas īstenošanai saskaņā ar Līguma 
290. pantu, 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. Ar šiem
deleģētajiem aktiem var noteikt 
kompetentajām iestādēm izmantojamos 
kritērijus ar mērķi novērtēt, vai AIFP 
izpilda savas saistības attiecībā uz to 
uzņēmējdarbības veikšanu, AIFP 
konstatējamo interešu konflikta veidu, kā 
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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 
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 

arī vajadzīgajiem pasākumiem, kas 
sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, novērstu, pārvaldītu un 
atklātu interešu konfliktus. Ar tiem var 
noteikt 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. Ar tiem 
var noteikt šīs direktīvas likviditātes 
pārvaldības prasības un it sevišķi AIF 
obligātās likviditātes prasības, kā arī
prasības, kas jāievēro pārvēršanas 
vērtspapīros instrumentu iniciatoriem, lai 
AIFP būtu atļauts veikt ieguldījumus šādos 
instrumentos, kas emitēti pēc 2011. gada 
1. janvāra. Ar tiem var arī noteikt prasības, 
kas AIFP jāievēro, veicot ieguldījumus 
šādos pārvēršanas vērtspapīros 
instrumentos. Ar tiem var noteikt
kritērijus, saskaņā ar kuriem vērtētāju var 
uzskatīt par neatkarīgu šīs direktīvas 
izpratnē. Ar tiem var precizēt nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem būtu jāpastiprina AIFP 
funkciju deleģēšana, un nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem pārmērīgas deleģēšanas 
gadījumā pārvaldnieku vairs nevar uzskatīt 
par AIF pārvaldnieku. Ar tiem var noteikt
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. Ar tiem var noteikt AIFP 
piemērojamās informācijas paziņošanas 
prasības attiecībā uz piesaistītajiem 
līdzekļiem un paziņojumu sniegšanas 
kompetentajām iestādēm un informācijas 
paziņošanas ieguldītājiem biežumu. Ar 
tiem var noteikt ierobežojumus attiecībā uz 
piesaistīto līdzekļu apjomu, ko AIFP var 
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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 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.

izmantot AIF pārvaldībai. Ar tiem var 
noteikt 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. Ar tiem var 
noteikt tādu ierobežojumu vai nosacījumu 
veidus, kurus var noteikt AIF pārdošanai 
profesionāliem ieguldītājiem AIFP 
piederības dalībvalstī. Ar tiem var noteikt
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. Ar tiem var noteikt vispārīgus 
kritērijus ar mērķi novērtēt, vai trešās 
valstis piešķir Kopienas AIFP efektīvu 
piekļuvi tirgum, pielīdzināmu tai piekļuvei, 
ko Kopiena piešķir AIFP no trešām 
valstīm. Ar tiem var noteikt 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. 
Ar tiem var noteikt uz vietas veiktu 
pārbaužu un izmeklēšanas kārtību. Ar tiem 
nosaka, ka konkrētas trešās valsts fondu 
vērtēšanas standarti ir ekvivalenti 
Savienībā piemērojamajiem standartiem 
gadījumos, kad vērtētājs ir dibināts trešā 
valstī. Ar tiem var noteikt, ka konkrētas 
trešās valsts tiesību akti par depozitārijiem 
ir ekvivalenti šai direktīvai. Ar tiem var 
noteikt, ka konkrētas trešās valsts tiesību 
akti par AIFP konsultatīvu uzraudzību un 
pastāvīgu uzraudzību ir ekvivalenti šai 
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direktīvai. Ar tiem var noteikt, vai 
konkrēta trešā valsts piešķir Kopienas 
AIFP efektīvu piekļuvi tirgum, 
pielīdzināmu tai piekļuvei, ko Savienība 
piešķir AIFP no šīs trešās valsts. Ar tiem 
var noteikt paziņojumu un apliecinājumu 
standarta paraugus un procedūru 
informācijas apmaiņai starp 
kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Šādos deleģētajos aktos būtu jāņem 
vērā ieguldījuma stratēģiju, riska 
pārvaldības procedūras un novēršanas 
noteikumus. Tāpat tajos ņem vērā 
dažādās izmantotās ieguldījuma 
stratēģijas un finanšu tirgos pārdotos 
aktīvu veidus.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
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 paredzēti, lai noteiktu, ka 
konkrētas trešās valsts fondu vērtēšanas 
standarti ir ekvivalenti Kopienā 

svītrots
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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.

Pamatojums

Tas atbilst jaunajām komitoloģijas procedūrām.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiesību akti, saskaņā ar kuriem AIF ir 
organizēts, paredz direktoru padomes vai 
citas pārvaldes struktūras izveidi un tā 
atbild par AIF pārvaldības funkciju 
izpildi, šādu struktūru saskaņā ar šo 
direktīvu uzskata par AIFP.

Pamatojums

Direktīva būtu jāgroza, lai nodrošinātu, ka AIF, kam ir pārvaldes struktūra, piemēram, 
direktoru padome, kura kopumā atbild par pārvaldību, tiek uzskatīti par AIFP, uz kuriem 
attiecas šajā direktīvā noteiktās prasības.

Grozījums Nr. 15
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) valstu centrālās bankas;

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) rūpniecības kontrolakciju sabiedrības, 
kuru daļas pārdod ES reglamentētā tirgū, 
ar nosacījumu, ka tās saglabā daļas savos 
meitasuzņēmumos vai saistītos 
uzņēmumos, lai īstenotu rūpniecisku 
uzņēmuma stratēģiju;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gd) AIFP attiecībā uz visiem slēgtajiem 
AIF, kuru vērstpapīrus var pārdot vai 
kuru pārdošanai regulētā tirgū, kas 
izveidots un darbojas Savienībā, ir jālūdz 
atļauja.

Pamatojums

Ar šo 2. pantam ierosināto grozījumu varētu novērst, ka direktīvas prasības neatbilst 
slēgtajiem AIF, kuru vērtspapīrus drīkst pārdot ES regulētā tirgū.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus ar mērķi noteikt procedūras, 

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
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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.

aktus, ar ko nosaka procedūras, saskaņā ar 
kurām AIFP, kas pārvalda tādu AIF 
portfeļus, kuru pārvaldībai pakļautie aktīvi 
nepārsniedz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto robežvērtību, var izmantot savas 
tiesības saskaņā ar 3. punktu.

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

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
3. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Saistībā ar šo direktīvu alternatīvu ieguldījumu fonda definīcija ir galvenā definīcija, un tai 
būtu skaidri jāparāda, uz kuriem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem direktīva attiecas.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
3. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „alternatīvu ieguldījumu fondu 
pārvaldnieks” jeb AIFP ir jebkura juridiska 

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

vai fiziska persona, kas pārvalda vienu vai 
vairākus AIF, vai viens autonomi 
pārvaldīts AIF; 

Pamatojums

Daži fondi tiek pārvaldīti autonomi bez AIFP starpniecības.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
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 jebkāda AIF ieguldījumu 
apliecību vai daļu piedāvāšana vai 
izvietošana ieguldītājiem, kas atrodas 
Savienībā, pēc to AIFP iniciatīvas, kuri 
pārvalda šo AIF;

Pamatojums

Ar šo ierosināto grozījumu tiek mainīti 4. pantā minētie tirgvedības ierobežojumi, definējot 
„tirgvedību” atbilstoši šai direktīvai tā, ka runa ir tikai par gadījumiem, kad AIF pārdod pēc 
tā pārvaldnieka iniciatīvas.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
3. pants – oa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 25
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – ob punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ob) „slēgtā kolektīvo ieguldījumu 
sabiedrība” ir kolektīvo ieguldījumu 
sabiedrība, kuras daļas un ieguldījumu 
apliecības pēc turētāju pieprasījuma ne 
tieši, ne netieši neatpērk vai neizpērk no 
sabiedrības aktīviem.

Pamatojums

Nepieciešams noteikt slēgto kolektīvo ieguldījumu sabiedrību definīciju, lai šķirtu tās no citām 
kolektīvo ieguldījumu sabiedrībām, uz kurām vajadzētu attiecināt šīs direktīvas prasības.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
3. pants – oc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka neviens AIFP, 
uz ko attiecas šī direktīva, nevar sniegt 
pārvaldības pakalpojumus AIF vai tirgot 
AIF daļas vai ieguldījumu apliecības bez 
iepriekšējas atļaujas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka neviens AIFP, 
uz ko attiecas šī direktīva, nevar sniegt 
pārvaldības pakalpojumus AIF vai tirgot 
AIF daļas vai ieguldījumu apliecības bez 
iepriekšējas atļaujas.

Vienībām, kurām nav piešķirta atļauja 
saskaņā ar šo direktīvu vai, ja uz AIFP 
neattiecas šī direktīva, saskaņā ar 
dalībvalsts nacionālo likumdošanu nav 
atļauts sniegt pārvaldības pakalpojumus 
AIF vai tirgot to ieguldījumu apliecības 
vai daļas Kopienā.

Vienībām, kurām nav piešķirta atļauja 
saskaņā ar šo direktīvu vai, ja uz AIFP 
neattiecas šī direktīva, saskaņā ar 
dalībvalsts nacionālo likumdošanu nav 
atļauts sniegt pārvaldības pakalpojumus 
AIF Savienībā.

Ar šo direktīvu neaizkavē vai neierobežo 
nevienu pārdot vai citādi laist kapitāla 
tirgū tam piederošās AIF ieguldījumu 
apliecības vai daļas, un personas pašas 
vai izmantojot starpniekus, tostarp 
saskaņā ar šo direktīvu apstiprinātus 
AIFP, var pārdot AIF ieguldījumu 
apliecības vai daļas ieguldītājiem kādā no 
dalībvalstīm saskaņā ar šīs dalībvalsts 
tiesību aktiem, ja šīs pārdošanas iniciators 
nav minētā AIF AIFP.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AIFP var tikt piešķirta atļauja sniegt 
pārvaldības pakalpojumus vai nu visu, vai 
arī atsevišķu veidu AIF.

2. AIFP var tikt piešķirta atļauja sniegt 
pārvaldības pakalpojumus vai nu visu, vai 
arī atsevišķu veidu AIF. Katru AIF drīkst 
pārvaldīt viens AIFP.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir novērst grūtības saistībā ar atbildīgā AIFP noteikšanu vai dalītas 
atbildības uzņemšanos.
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Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP galvenajam birojam jābūt tajā pašā 
dalībvalstī, kurā ir tā juridiskā adrese.

AIFP galvenajam birojam jābūt tajā pašā 
dalībvalstī, kurā ir tā juridiskā adrese. Ja 
AIFP pārvalda vienu vai vairākus AIF, 
atļauja nepieciešama katram AIF. 

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, ar ko nosaka atļaujas piešķiršanas 
kritērijus, cita starpā, attiecībā uz 
personām, kam uzticēta AIFP pārvaldība.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms izmaiņu ieviešanas AIFP paziņo 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm par jebkurām izmaiņām attiecībā 
uz tā sākotnējā pieteikumā ietverto 
informāciju, kas var būtiski ietekmēt 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek 
piešķirta atļauja, it īpaši par izmaiņām 
jebkura tā pārvaldītā AIF ieguldījumu 
stratēģijā vai politikā, izmaiņām AIF 
apvienošanās noteikumos un 
instrumentos un izmaiņām attiecībā uz 
jebkuru turpmāko AIF identitāti, ko AIFP 

Pirms izmaiņu ieviešanas AIFP paziņo 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm par būtiskām izmaiņām 
sākotnējās atļaujas piešķiršanas vai 
reģistrēšanas nosacījumos, jo īpaši 
izmaiņām AIFP darbības programmā vai 
AIFP pārvaldītā AIF ieguldījumu stratēģijā 
vai politikā.
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plāno pārvaldīt.
AIFP informē kompetento iestādi par 
jebkurām izmaiņām attiecībā uz 
personām, kas efektīvi veic AIFP 
uzņēmējdarbību.

Kompetentās iestādes vai nu apstiprina vai 
nosaka ierobežojumus, vai arī noraida 
attiecīgās izmaiņas viena mēneša laikā no 
minētā paziņojuma saņemšanas.

Kompetentās iestādes apstiprina, nosaka 
ierobežojumus vai noraida attiecīgās 
izmaiņas viena mēneša laikā no minētā 
paziņojuma saņemšanas. Kompetentās 
iestādes pienācīgi pamatotos gadījumos 
noraida izmaiņas AIF ieguldījumu 
stratēģijā un politikā vai izmaiņas 
apvienošanas noteikumos vai 
instrumentos, ja par tiem ir vienojušies 
ieguldītāji.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neviens ieguldītājs nedrīkst saņemt 
preferenciālu attieksmi, ja vien šāds 
nosacījums nav ietverts AIF apvienošanās 
noteikumos un instrumentos.

Neviens ieguldītājs nedrīkst saņemt
materiālas priekšrocības attiecībā pret
citiem ar to pašo AIF saistītiem 
ieguldītājiem, ja vien šādu priekšrocību 
būtība un veids nav noteikti AIF 
apvienošanās noteikumos un instrumentos.

Pamatojums

Direktīvā noteiktās prasības sniegt informāciju par ieguldītāju identitāti nebūtu jāpiemēro 
nestandarta nosacījumu gadījumā. Pretējā gadījumā tiktu apdraudēta ES noteikumu 
ievērošana datu aizsardzības jomā. Ieguldītāju vārdi, ievērojot konfidencialitāti, būtu jādara 
zināmi tikai apstiprinātām iestādēm, nevis citiem ieguldītājiem vai sabiedrībai.
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Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi nosakot kritērijus, 
kuri jāizmanto kompetentajām iestādēm, 
lai novērtētu, vai AIFP pilda 1. punktā 
noteiktos pienākumus.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, tādējādi nosakot kritērijus, kuri 
jāizmanto kompetentajām iestādēm, lai 
novērtētu, vai AIFP pilda 1. punktā 
noteiktos pienākumus. 

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

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā uzsvērtie pasākumi atbilst 
AIF būtībai, mērogam un sarežģītībai.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1.a, 1.b un 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AIFP izstrādā un īsteno pārdomātu 
atalgojuma politiku un pasākumus, kas 
atbilst efektīvai riska pārvaldībai un 
ilgtermiņa vērtības radīšanai.
AIFP informē dalībvalstu kompetentās 
iestādes par atalgojuma politikas un 
pasākumu raksturīgajām īpašībām.
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Dalībvalstu kompetentās iestādes var 
iejaukties, veicot piemērotus koriģējošus 
pasākumus, lai novērstu riskus, kas 
varētu rasties, ja AIFP neīsteno 
pārdomātu atalgojuma politiku un 
pasākumus.

Pamatojums

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms.  Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB. In particular, any amendment to 
require an AIFM to ensure that its remuneration rules are compatible with the rules 
applicable to credit institutions and investment firms should be resisted as there are very 
good reasons why remuneration policies for AIFM should validly differ from banks and 
broker/dealers, for example.  Accordingly, we do not agree with Amendment 50 in the Gauzès 
Report. 

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus:

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus:

a) tādējādi detalizētāk nosakot 1. punktā 
minēto interešu konfliktu veidus;

a) tādējādi detalizētāk nosakot 1. punktā 
minēto interešu konfliktu veidus;

b) tādējādi nosakot vajadzīgos pasākumus, 
kas sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, pārvaldītu un atklātu 

b) tādējādi nosakot vajadzīgos pasākumus, 
kas sagaidāmi no AIFP puses saistībā ar 
iekšējām un organizatoriskām procedūrām, 
lai konstatētu, pārvaldītu un atklātu 
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interešu konfliktus. interešu konfliktus.

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

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIFP nodrošina, ka riska pārvaldības un 
portfeļa pārvaldības pienākumi ir nošķirti 
un tādējādi pakļauti atsevišķām 
pārskatīšanām.

1. AIFP nodrošina, ka riska pārvaldības un 
portfeļa pārvaldības pienākumi ir nošķirti,
ja tas ir atbilstīgi un samērīgi, ņemot vērā 
tā būtību, mērogu un sarežģītību un tā 
pārvaldībā esošā AIF būtību, mērogu un 
sarežģītību.

Pamatojums

Prasībai nošķirt riska pārvaldības funkcijas vajadzētu būt samērīgai, ņemot vērā riskus, kas 
saistīti ar AIFP un tā pārvaldībā esošajiem fondiem.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, tādējādi detalizētāk norādot šādus 
nosacījumus:
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Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, tādējādi detalizētāk nosakot:

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, tādējādi detalizētāk nosakot:

a) 1. punktā izklāstītās likviditātes 
pārvaldības prasības;

a) 1. punktā izklāstītās likviditātes 
pārvaldības prasības;

b) jo īpaši obligātās likviditātes prasības 
AIF, kuri izpērk daļas vai ieguldījumu 
apliecības biežāk nekā reizi pusgadā.

b) jo īpaši obligātās likviditātes prasības 
AIF, kuri izpērk daļas vai ieguldījumu 
apliecības biežāk nekā reizi pusgadā.

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

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a 1.–3. punktu nepiemēro slēgtajiem 
AIF.

Pamatojums

Likviditātes pārvaldība saistībā ar iespējamām izpirkšanas prasībām nav noteikta kā prasība 
slēgtajam fondam, jo ieguldītājiem nav tiesību realizēt savus ieguldījumus ārpus fonda 
aktīviem.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai nodrošinātu starpnozaru konsekvenci 
un novērstu neatbilstību starp to 
uzņēmumu interesēm, kuri pārstrukturē 
aizdevumus pārvedamos vērtspapīros un 
citos finanšu instrumentos (iniciatori), un 
AIFP, kuri viena vai vairāku AIF vārdā 
investē šādos vērtspapīros vai citos finanšu 
instrumentos, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar šīs direktīvas 49. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, paredzot prasības 
šādās jomās:

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

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

b) kvalitatīvās prasības, kuras jāizpilda 
AIFP, kuri viena vai vairāku AIF vārdā 
investē šādos vērtspapīros vai citos finanšu 
instrumentos.

b) kvalitatīvās prasības, kuras jāizpilda 
AIFP, kuri viena vai vairāku AIF vārdā 
investē šādos vērtspapīros vai citos finanšu 
instrumentos.

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

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

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. 
Nepieciešamais kopējais sākumkapitāls 
un papildu summa tomēr nepārsniedz 
EUR 10 miljonus.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
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 funkcionāli
neatkarīgu, sertificētu vērtētāju, lai 
noteiktu AIF iegūto aktīvu vērtību un AIF 
daļu vai ieguldījumu apliecību vērtību.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja vērtēšanu neveic ārējais vērtētājs, 
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piederības valsts kompetentās iestādes var 
pieprasīt, lai AIFP vērtēšanas procedūras 
un/vai vērtējumus novērtē ārējais vērtētājs 
vai vajadzības gadījumā — revidents.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
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 izpratnē.

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, tādējādi detalizētāk nosakot 
nosacījumus vērtētāja sertificēšanai un 
vērtēšanas galvenos kritērijus 1. punkta 
izpratnē.

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

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Depozitārijs Depozitārijs
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 depozitāriju, lai 
attiecīgos gadījumos pildītu šādas 
funkcijas:

a) saņemt visus ieguldītāju veiktos 
maksājumus, parakstoties uz AIFP 
pārvaldīta AIF ieguldītāju apliecībām vai 
daļām, un rezervēt tās AIFP vārdā 
atsevišķā kontā;

a) saņemt visus ieguldītāju veiktos 
maksājumus, parakstoties uz AIFP 
pārvaldīta AIF ieguldītāju apliecībām vai 
daļām, un rezervēt tās AIFP vārdā 
atsevišķā kontā;

b) droši glabāt jebkādus AIF piederošus 
finanšu instrumentus;

b) glabāt jebkādus AIF piederošus finanšu 
instrumentus, proti:
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i) glabāt visus finanšu instrumentus, ko 
iespējams glabāt, un veikt attiecīgus 
pasākumus, lai saglabātu AIF 
īpašumtiesības, jo īpaši depozitārija 
maksātnespējas gadījumā, tostarp 
pasākumus, lai nodrošinātu šo finanšu 
instrumentu reģistrāciju depozitārija 
grāmatvedībā atsevišķos kontos vai kopējā 
atsevišķā tāda AIF kontā, kam ir vairākas 
filiāles, lai depozitārija kļūdas gadījumā 
tos varētu nepārprotami identificēt kā no 
depozitārija aktīviem atsevišķus aktīvus;
ii) veikt dokumentāro uzskaiti, lai 
pārbaudītu tādu finanšu instrumentu 
piederību, kurus nedrīkst turēt, 
pamatojoties uz AIFP sniegto informāciju 
un veikto darījumu ārējiem 
pierādījumiem;

c) pārbaudīt, ka AIF vai AIFP tā pārvaldīto 
AIF vārdā ir ieguvis īpašumtiesības uz 
visiem pārējiem aktīviem, kuros AIF 
iegulda.

c) pārbaudīt, ka AIF vai AIFP tā pārvaldīto 
AIF vārdā ir ieguvis īpašumtiesības uz 
visiem pārējiem aktīviem, kuros AIF 
iegulda.

1.a Papildus 1. punktā minētajām 
funkcijām depozitārijs nodrošina, ka:
a)  AIF daļu vai ieguldījumu apliecību 
pārdošana, emisija, atpirkšana, izpirkšana 
un atcelšana notiek saskaņā ar valstī 
spēkā esošajiem tiesību aktiem un AIF 
dibināšanas noteikumiem vai 
dokumentiem;
b) AIF daļu vai ieguldījumu apliecību 
vērtība tiek aprēķināta saskaņā ar valstī 
spēkā esošajiem tiesību aktiem un AIF 
dibināšanas noteikumiem vai 
dokumentiem;
c) darījumos ar AIF aktīviem atlīdzība ir 
nodrošināta parastajā termiņā; un
d) AIF ieņēmumus piemēro atbilstošo 
valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem un 
AIF noteikumiem;

2. AIFP nedrīkst rīkoties kā depozitārijs. 2. AIFP nedrīkst rīkoties kā depozitārijs.
Depozitārijs rīkojas neatkarīgi un tikai un 
vienīgi AIF ieguldītāju interesēs.

Depozitārijs rīkojas atklāti, godprātīgi, 
profesionāli, neatkarīgi un AIF ieguldītāju 
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interesēs.
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:

a) kredītiestāde, kuras juridiskā adrese 
atrodas Kopienā un kura ir pilnvarota 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK, vai  
b) ieguldījumu sabiedrība, kura ir 
pilnvarota saskaņā ar Direktīvu 
2004/39/EK.
3.a Ja AIF, kuru pārvalda pilnvarots 
AIFP, juridiskā adrese ir trešā valstī, tā 
depozitārija juridiskā adrese ir Savienībā, 
ja vien nav izpildīti šādi nosacījumi:
a) AIFP piederības dalībvalsts un trešās 
valsts, kurā ir AIF juridiskā adrese, 
kompetentās iestādes ir parakstījušas 
sadarbības un informācijas apmaiņas 
līgumus;
b) tās trešās valsts tiesību akti, kurā AIF 
atrodas, atbilst starptautisko organizāciju 
standartiem;
c) ja par to trešo valsti, kurā ir AIF 
juridiskā adrese, ir pieņemts lēmums 
saskaņā ar e) apakšpunktu, nosakot, ka 
tie depozitāriji, kuru juridiskā adrese ir 
šajā valstī, ir pakļauti efektīvam 
regulējumam un uzraudzībai, kas ir 
līdzvērtīgi Savienības tiesību aktos 
paredzētajiem noteikumiem;
d) par trešo valsti, kurā AIF atrodas, 
ievērojot e) apakšpunktu, ir pieņemts 
lēmums, ar kuru ir konstatēts, ka 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
un terorisma finansēšanas novēršanas 
standarti ir līdzvērtīgi Savienības tiesību 
aktos noteiktajiem standartiem;
e) AIFP piederības dalībvalsts ar trešo 
valsti, kurā atrodas AIF, ir parakstījusi 
līgumu, kas pilnībā atbilst ESAO Nodokļu 
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paraugkonvencijas 26. pantā noteiktajiem 
standartiem un nodrošina efektīvu 
informācijas apmaiņu par nodokļu 
jautājumiem.

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. Šāda 
atbildības deleģēšana notiek tikai vienreiz. 
Atbildība netiek deleģēta vairākkārt.
4.a Depozitāriji ņem vērā paraugpraksi 
un godīgi, rūpīgi un uzcītīgi izraugās, 
nosaka un periodiski pārbauda jebkuras 
trešās personas darbību, kurai tie ir 
deleģējuši daļu no saviem uzdevumiem, 
kā noteikts šajā punktā.

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 
apzināta rīcība vai nevērība, pildot savas 
saistības saskaņā ar šo direktīvu, vai šo 
saistību slikta izpilde, izņemot gadījumus, 
kuros šādi zaudējumi rodas nepārvaramu 
iemeslu dēļ.

Gadījumā, ja radies tādu finanšu 
instrumentu zaudējums, ko depozitārijs 
droši glabā, tas nav atbildīgs tikai tad, ja 
var pierādīt, ka tas nevarēja izvairīties no 
notikušā zaudējuma.

Gadījumā, ja radies tādu finanšu 
instrumentu zaudējums, ko depozitārijs 
droši glabā, tas nav atbildīgs tikai tad, ja 
var pierādīt, ka zaudējumi radušies tādu 
ārēju apstākļu dēļ, kurus nevarēja 
paredzēt, un ka tas nevarēja izvairīties no 
notikušā zaudējuma.

Depozitārija atbildību AIFP un 
ieguldītāju priekšā neietekmē tas, ka 
depozitārijs ir izvēlējies daļu savu 
uzdevumu vienreiz deleģēt pilnvarotai 
trešai pusei, piemēram, 
apakšdepozitārijam vai 
apakšpārvaldītājam. Tādēļ, ja depozitārijs 
zaudē glabātos finanšu instrumentus, tā 
primārais pienākums ir, neskarot valsts 
tiesību aktus, bez liekas kavēšanās atdot 
aktīvus AIF. Šo prasību piemēro, neskarot 
tiesvedību.
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Atbildība AIF ieguldītāju priekšā var būt 
tieša vai netieša ar AIFP starpniecību 
atkarībā no depozitārija, AIFP un 
ieguldītāju savstarpējo attiecību juridiskā 
rakstura. Depozitārija atbildību neietekmē 
4. punktā minētā deleģēšana.

Atbildība AIF ieguldītāju priekšā var būt 
tieša un netieša ar AIFP starpniecību.

5.a Izņēmuma kārtā, ja depozitārijam 
saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā 
AIFP veic ieguldījumu AIF vārdā, nav 
juridisku tiesību veikt glabāšanas 
pienākumus vai tas nevar darīt to 
neparedzamu ārēju apstākļu dēļ, 
depozitārijs var noņemt no sevis atbildību, 
tostarp atbildību par finanšu instrumentu 
zaudēšanu, ja tas var pierādīt, ka ir 
pildījis savu uzticamības pārbaudes 
pienākumu saskaņā ar 4.a punktu. Šāda 
atbildības deleģēšana var notikt tikai 
vienreiz. Atbildība netiek deleģēta 
vairākkārt.
5.b Izņēmuma kārtā, ja īgums starp 
depozitāriju un trešo personu ļauj nodot 
un atkārtoti izmantot līdzekļus saskaņā ar 
AIF noteikumiem, depozitārijs var 
noņemt no sevis atbildību, ja tas var 
pierādīt, ka ir pildījis savu uzticamības 
pārbaudes pienākumu saskaņā ar 
4.a punktu.
Lai noslēgtu līgumu starp AIFP un 
depozitāriju, ir nepieciešams, lai AIFP 
pirms šā līguma īstenošanas būtu 
informēts par visiem līguma 
nosacījumiem, kas ļauj nodot un atkārtoti 
izmantot līdzekļus saskaņā ar AIF 
noteikumiem. 
Pirms ieguldījumu veikšanas AIF 
investoriem sniedz informāciju par šādu 
klauzulu un aktualizē informāciju par 
trešās personas identitāti. Jo īpaši 
investorus informē par jebkādu iespējamo 
saistību nodošanu trešai personai, tostarp 
finanšu instrumentu zaudējuma 
gadījumā. Šādā gadījumā kavēšanās 
saistībā ar atlīdzināšanu ir saskaņā ar 
starp depozitāriju un trešo personu 
noslēgta līguma nosacījumiem.
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5.c Pēc piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes lūguma depozitārijs nodrošina 
piekļuvi visai informācijai, kuru tas 
saņēmis, pildot savas funkcijas, un kura 
kompetentajām iestādēm varētu būt 
nepieciešama, lai pārraudzītu AIFP. Ja 
AIFP un depozitārija piederības 
dalībvalsts ir atšķirīgas, depozitārija 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes nekavējoties sniedz AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm saņemto informāciju. 
5.d Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, detalizētāk nosakot depozitāriju 
pienākumus un atbildību, kā arī 
noteikumus, atbilstoši kuriem AIF 
depozitārijs var trešai pusei deleģēt dažas 
no savām funkcijām. 
5.e Depozitārija iecelšana ir jāapstiprina 
AIFP piederības dalībvalsts kompetentajai 
iestādei. Kompetentā iestāde var pieļaut 
vairāk nekā viena depozitārija iecelšanu, 
ja tiek nodrošināts, ka tas netraucēs 
pienācīgi pildīt visus depozitārija 
pienākumus saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. 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.

Pamatojums

Arī šis paskaidrojošais grozījums ir ierosināts Gauzès ziņojumā, un tas ir uzskatāms par 
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pamatotu.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, tādējādi detalizētāk norādot šādus 
nosacījumus:

a) nosacījumi deleģēšanas apstiprināšanai; a) nosacījumi deleģēšanas apstiprināšanai;

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

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.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. AIFP attiecībā uz katru tā pārvaldīto AIF 
dara pieejamu gada pārskatu par katru 
finanšu gadu. Gada pārskatu dara pieejamu 
ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm 
ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām vai ne vēlāk kā sešu mēnešu 
laikā pēc finanšu gada beigām gadījumā, 
ja AIF iegulda citā AIF un, lai sagatavotu 
gada pārskatu, attiecīgi prasa informāciju 
no šā AIF gada pārskatiem vai 
starpposma ziņojumiem.
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) 20. pantā noteiktā informācija, ja tā ir 
mainījusies tā finanšu gada laikā, uz kuru 
attiecas pārskats, piemēram, atalgojuma 
apjoms, atsevišķi norādot pamata un 
mainīgo atalgojumu, ko AIFP un 
attiecīgā gadījumā AIF izmaksā augstākā 
līmeņa vadošajiem darbiniekiem un 
citiem darbiniekiem, kam ir ievērojama 
ietekme uz uzņēmuma pakļautību riskam.

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) gada vērtēšanas ziņojums attiecībā uz 
uzņēmumiem, ieskaitot katra AIF portfeli;

Pamatojums

Visos komercuzņēmumos (ieskaitot AIF) gada (AIFP) ziņojums ir dokuments, ko visvairāk 
lasa ieguldītāji.

Grozījums Nr. 53
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Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Līdzīgi kā pašvērtēšanas gadījumā (skatīt pamatojumu pie 15. grozījuma), grāmatvedības 
informācijai nav jāveic revīzija. Tomēr uzņēmumi, kas iekļauti AIF portfelī, var sagatavot 
finanšu pārskatu revīzijas mērķiem, ja tas ir nepieciešams.

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, tādējādi detalizētāk nosakot gada 
pārskata saturu un formātu. Šie akti ir 
piemēroti, samērīgi un pielāgoti tam AIFP 
veidam, uz kuru tie attiecas, un tam AIF, 
uz kuru attiecas pārskats, cita starpā 
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ņemot vērā dažādo AIFP un to pārvaldīto 
AIF veidu dažādos izmērus, līdzekļus, 
sarežģītību, būtību, ieguldījumus, 
ieguldījumu stratēģijas un metodes, kā arī 
struktūru un ieguldītājus.

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Saskaņošana ar PVKIU un MiFID direktīvu.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apraksts par AIF ieguldījumu stratēģiju 
un mērķiem, visiem aktīviem, ko AIF var 

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

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

Pamatojums

Ir praktiski neiespējami sniegt informāciju par „visiem” aktīviem, kuros AIF var ieguldīt, un 
ierosinātais grozījums turpina grozījumu, kas ierosināts Zviedrijas prezidentūras kompromisa 
priekšlikumā. Pārējie grozījumi izriet no šā grozījuma.

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja AIF pārdod pensiju fondiem, ir 
jānorāda uz īpašiem riskiem, kas saistīti 
ar šādu ieguldījuma veidu. Turklāt 
ieguldītājiem nepieciešamie dokumenti 
šajā gadījumā ir pieejami arī tiem, kam ir 
tiesības uz pensiju, viņu pārstāvjiem vai 
deleģētiem ekspertiem padomdevējiem.

Pamatojums

Uz pensiju fondiem gulstas īpaša atbildība, jo tiem arvien vairāk tiek uzticēti uzdevumi, kas 
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saistīti ar eksistences nodrošināšanu, kas izpaužas kā darba ņēmēju nodrošinātība 
vecumdienās. Tādēļ, ja viņi drīkst ieguldīt AIF, ir jānosaka īpašas prasības attiecībā uz 
informācijas publiskošanu. Turklāt būtu jāveic pasākumi, lai novērstu situāciju, kurā galvenie 
ieguldītāji, t. i., tie, kam ir tiesības uz pensiju, nesaņem būtisku informāciju, lai varētu 
uzraudzīt vērtspapīru pārvaldnieka darbību vai pensiju fondu.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, tādējādi detalizētāk nosakot AIFP 
informācijas paziņošanas pienākumus un 
2. punktā minēto informācijas paziņošanas 
biežumu, ņemot vērā to AIFP veidu, uz 
kuru tie attiecas.

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

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm jābūt pilnīgam priekšstatam par AIF un AIFP.
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Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) maksas struktūra un summas, kas 
izmaksātas AIFP;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) AIF darbības dati, tostarp aktīvu 
novērtējums;

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm jābūt pilnīgam priekšstatam par AIF un AIFP.

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, tādējādi detalizētāk nosakot 1., 2. un 
3. punktā minētos paziņojumu sniegšanas 
pienākumus, kurus var pielāgot un 
papildināt, ņemot vērā finanšu metožu 
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attīstību, un to izpildes biežumu.

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija saskaņā ar šīs direktīvas 
49. pantu ir pilnvarota arī pieņemt 
deleģētos aktus saistībā ar atbilstoši 
3.a punktam publicētās informācijas 
veidu.

Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a AIFP, kurš pārvalda vienu vai 
vairākus AIF, kas sistemātiski izmanto 
lielu piesaistīto līdzekļu apjomu, sniedz 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm informāciju par katra tā 
pārvaldītā AIF izmantoto kopējo 
piesaistīto līdzekļu apjomu un par 
sadalījumu starp piesaistītajiem 
līdzekļiem, kas nāk no skaidras naudas 
vai vērtspapīru aizņēmumiem, un 
atvasinātajos finanšu instrumentos 
iestrādātajiem piesaistītajiem līdzekļiem, 
kā arī informāciju, ja vien tā zināma, par 
to, cik lielā mērā AIF aktīvi ir izmantoti 
atkārtoti atbilstoši līdzekļu piesaistes 
kārtībai.
Šai informācijā iekļauj piecu lielāko 
aizņemtās skaidrās naudas vai vērtspapīru 
avotu identitāti attiecībā uz katru no 
AIFP pārvaldītajiem AIF un piesaistīto 
līdzekļu summas, kas saņemtas no katras 
no šīm vienībām, attiecībā uz katru no 
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AIFP pārvaldītajiem AIF.

Pamatojums

Šis grozījums ir ierosināts Zviedrijas prezidentūras kompromisa priekšlikumā, kuru mēs 
uzskatām par pamatotu.

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm ir piekļuve informācijai par to, 
kā AIFP pārvaldītā AIF tiek izmantota 
aizņemtu vērtspapīru pārdošana, lai 
noskaidrotu, cik lielā mērā aizņemtu 
vērtspapīru pārdošanas izmantošana 
veicina sistēmiskā riska veidošanos 
finanšu sistēmā vai nesakārtotu tirgu 
riskus. Piederības dalībvalstu 
kompetentās iestādes arī nodrošina, ka 
visa informācija, kas apkopota par visiem 
to uzraudzītajiem AIFP, tiek padarīta 
pieejama citām kompetentām iestādēm, 
Eiropas vērtspapīru regulatoru komitejai 
(EVRK), kas izveidota ar Komisijas 
2009. gada 23. janvāra Lēmumu 
2009/77/EK1, kā arī ESRP, kas izveidota 
ar Regulu …/…/EK atbilstoši 
procedūrām, kas izklāstītas 46. pantā par 
uzraudzības sadarbību.
________________
1 OV L 25, 29.1.2009., 18. lpp.

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka AIFP nevar izolēti regulēt aizņemtu vērtspapīru pārdošanu. Mēs 
atgādinām, ka direktīvai pievienotajā saprašanās memorandā teikts, ka aizņemtu vērtspapīru 
pārdošana nav ekskluzīva AIFM kompetence un ka Komisija paredz aizņemtu vērtspapīru 
pārdošanu plašākā apmērā. Tāpat mēs uzsveram, ka tas ir atzīts Zviedrijas prezidentūras 
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kompromisa priekšlikumā, kurš aizstāj prasību attiecībā uz informācijas apkopošanu, un 
Gauzès ziņojumā, sakot 13. grozījumā, ka aizņemtu vērtspapīru pārdošana jāveic pēc 
saskaņota tiesiskā regulējuma.

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants

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

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, tādējādi detalizētāk nosakot 
informācijas paziņošanas prasības attiecībā 
uz piesaistītajiem līdzekļiem un to, cik 
bieži sniedz paziņojumus kompetentajām 
iestādēm un paziņo informāciju 
ieguldītājiem.

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

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Pamatojums

Komisijai nav pamata ieviest piesaistīto līdzekļu ierobežojumus visā Eiropas Savienībā, jo tas 
nebūtu proporcionāli un tādā veidā tiktu ignorētas dažādās struktūras un stratēģijas AIFP 
nozarē. Lejupslīdes gadījumā varētu izrādīties, ka šāda pieeja ir procikliska. Šim jautājumam 
tieši jāpaliek dalībvalstu iestāžu kompetencē, rīkojoties atbilstoši katram konkrētam 
gadījumam.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Komisijai nav pamata ieviest piesaistīto līdzekļu ierobežojumus visā Eiropas Savienībā, jo tas 
nebūtu proporcionāli un tādā veidā tiktu ignorētas dažādās struktūras un stratēģijas AIFP 
nozarē. Lejupslīdes gadījumā varētu izrādīties, ka šāda pieeja ir procikliska. Šim jautājumam 
tieši jāpaliek dalībvalstu iestāžu kompetencē, rīkojoties atbilstoši katram konkrētam 
gadījumam.
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Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

a) AIFP, kurš pārvalda vienu vai vairākus 
AIF, kam attiecīgā gadījumā vai nu 
atsevišķi vai kopā, piemēram, iegūstot 
10 %, 20 %, 30 % vai 50 %, vai lielāku 
daļu no balsstiesībām, ir kontrolējoša 
ietekme uz emitentu vai uzņēmumu, kas 
atrodas Savienībā un kas nav iekļauts 
biržas sarakstos;

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 attiecīgā 
gadījumā, piemēram, iegūstot 10 %, 20 %, 
30 % vai 50 %, vai lielāku daļu no 
balsstiesībām, ļauj šo AIFP pārvaldītajiem 
AIF iegūt kontrolējošu ietekmi uz 
emitentu vai biržu sarakstos neiekļautu 
uzņēmumu.

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

2. 26.-30. pants neattiecas uz gadījumiem, 
kad iesaistītais emitents vai biržu sarakstos 
neiekļautais uzņēmums — tostarp atkarīgi 
uzņēmumi — nodarbina mazāk nekā 
50 cilvēkus.

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums 
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojums par kontrolējošas ietekmes 
iegūšanu biržu sarakstos neiekļautos 

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, AIFP esot 
tādā statusā, ka tas var izmantot 
kontrolējošu ietekmi uz biržu sarakstos 
neiekļautu uzņēmumu, tas paziņo biržu 
sarakstos neiekļautajam uzņēmumam un 
visiem pārējiem akcionāriem 2. punktā 
minēto informāciju.

Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP katrreiz, 
kad tas darbojas viens vai sadarbībā ar 
citiem AIFP un iegūst caur vienu vai 
vairākiem AIF, ko tas pārvalda, 10 %, 
20 %, 30% vai 50% no emitenta vai biržu 
sarakstos neiekļauta uzņēmuma 
balsstiesībām, paziņo emitentam vai biržu 
sarakstos neiekļautajam uzņēmumam, kā 
arī attiecīgi darbinieku pārstāvjiem, vai, ja 
šādu pārstāvju nav, pašiem darbiniekiem, 
AIFP kompetentajai iestādei un tās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kur 
emitents vai biržu sarakstos neiekļautais 
uzņēmums ir reģistrēts, 2. punktā 
paredzēto 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 ir sasniedzis
attiecīgo robežvērtību.

2. 1. punktā minētajam paziņojumam 
jāietver šāda informācija:

2. 1. punktā minētajam paziņojumam 
jāietver šāda informācija:

a) informācija par radušos situāciju 
attiecībā uz balsstiesībām;

a) informācija par radušos situāciju 
attiecībā uz balsstiesībām;

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

b) informācija par apstākļiem, kuros iegūta 
kontrolējoša ietekme, tai skaitā
informācija par dažādu AIFP, AIF un 
iesaistīto akcionāru, kā arī to personu 
pilnīgu identifikāciju, kuras darbojas ar 
tiem saskaņoti, un informāciju par 
jebkuru fizisku vai juridisku personu, 
kura pilnvarota izmantot savā vārdā 
balsstiesības, un vajadzības gadījumā to 
uzņēmumu ķēdi, kuriem reāli pieder 
balsstiesības;

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

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a pants

Kapitāla pietiekamība mērķsabiedrībās
Lai izvairītos no iespējamās aktīvu 
izpārdošanas pa daļām, AIF kontrolētas 
mērķsabiedrības neto aktīvi atbilst 
noteikumiem par kapitāla pietiekamības 
režīmu saskaņā ar Otro uzņēmējdarbības 
tiesību direktīvu.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums 
28. pants – 1. punkts

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 

1. Papildus 27. pantā minētajam 
dalībvalstis nodrošina, ka AIFP, ja tas,
darbojoties atsevišķi vai kopā ar citu 
AIFP, iegūst kontrolējošu ietekmi uz 
emitentu vai biržu sarakstos neiekļautu
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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.

uzņēmumu, sniedz šajā punktā noteikto 
informāciju emitentam, biržu sarakstos 
neiekļautajam uzņēmumam un to 
attiecīgajiem akcionāriem un darba ņēmēju 
pārstāvjiem vai gadījumā, ja šādu pārstāvju 
nav — pašiem darba ņēmējiem.

Attiecībā uz emitentiem AIFP dara 
attiecīgajam emitentam, tā akcionāriem 
un darba ņēmēju pārstāvjiem pieejamu 
Direktīvas 2004/25/EK 6. panta 3. punktā 
noteikto informāciju.

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

Attiecībā uz emitentiem un biržu sarakstos 
neiekļautiem uzņēmumiem AIFP dara 
pieejamu informāciju par:

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

a) plānotām ievērojamām aktīvu 
nodalīšanām;

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

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

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

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

Attiecībā uz biržu sarakstos neiekļautiem 
uzņēmumiem AIFP jādara attiecīgajam 
biržu sarakstos neiekļautajam 
uzņēmumam, tā akcionāriem un darba 
ņēmēju pārstāvjiem pieejama šāda 
informācija:
d) informācija par tā AIFP identitāti, kurš 
vai nu atsevišķi vai, vienojoties ar citiem 
AIFP, ir sasniedzis 30% robežvērtību;

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

e) biržu sarakstos neiekļautā uzņēmuma 
attīstības plāns;
f) politika interešu konfliktu novēršanai un 
pārvaldībai, it īpaši starp AIFP un biržu 
sarakstos neiekļauto uzņēmumu;

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

g) politika biržu sarakstos neiekļautā 
uzņēmuma ārējo un iekšējo sakaru 
nodrošināšanai, it īpaši attiecībā uz 
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darbiniekiem.
ga) personu vai personām, kas ir 
pilnvarotas slēgt juridiski saistošus 
nolīgumus attiecībā uz uzņēmuma 
stratēģiju un nodarbinātības politiku.

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

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums 
28. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, tādējādi nosakot zemāk minēto:

Grozījums Nr. 80

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. AIF gada pārskatam jāsatur šāda papildu 
informācija par katru emitentu un biržu 
sarakstos neiekļautu uzņēmumu, kurā
28. panta nozīmē AIFP ir kontrolējoša 
ietekme:
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Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums 
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, tādējādi nosakot saskaņā ar 1. un 
2. punktu sniedzamās informācijas 
detalizētu saturu.

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

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums 
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Gadījumos, kad pēc kontrolējošas vai 
būtiskas ietekmes iegūšanas uz emitentu šā
emitenta akciju tirdzniecība vairs netiek 
atļauta regulētā tirgū, emitentam neatkarīgi 
no tā jāturpina pildīt pienākumus saskaņā 
ar Direktīvu 2004/109/EK vēl vienu gadu
pēc dienas, kad tas aizgājis no regulētā 
tirgus.
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Grozījums Nr. 84

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, ar kuriem precizē ierobežojumu vai 
nosacījumu veidus, ko var piemērot AIF 
tirdzniecībai saskaņā ar šā punkta otro 
daļu.

Grozījums Nr. 85

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar valsts tiesību aktiem, 
AIFP piederības dalībvalsts var atļaut 
AIFP pārdot savā teritorijā tādu AIF, 
kura juridiskā adrese ir ārpus Savienības.
Ja AIF pieļauj izpirkšanu pēc ieguldītāju 
ieskatiem, šādu iespēju var izmantot, ja 
AIFP juridiskā adrese ir Savienībā vai ja 
pastāv sadarbības nolīgums un efektīva 
informācijas apmaiņa par sistēmiskā 
riska uzraudzību starp
a) kompetentajām iestādēm dalībvalstī,
kurā AIF tiek pārdots, un attiecīgās trešās 
valsts kompetentajām iestādēm;
b) AIFP un tā uzraugu;
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c) AIFP uzraudzītāju un EVTI.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums 
33. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, tādējādi nosakot zemāk minēto:

Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums
Prasība, ka trešās valsts AIF atrašanās valstij ir jānoslēdz informācijas apmaiņas nolīgums 
ar katru ES dalībvalsti, kurā fonds tiks tirgots, rada nepamatotu apgrūtinājumu un visticamāk 
radītu būtiskus praktiskus ierobežojumus dalībvalstīm izsniegt atļaujas šādu AIF tirgošanai to 
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teritorijās atbilstoši valsts privātā izvietojuma atbrīvojumiem.

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums 
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, tādējādi nosakot kritērijus trešo 
valstu vērtēšanas standartu un noteikumu 
ekvivalences novērtēšanai, kā tas noteikts 
1. punkta b) apakšpunktā.

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

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums 
37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar šīs direktīvas 49. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, tādējādi nosakot, ka trešās 
valsts vērtēšanas standarti un likumdošanas 
noteikumi ir ekvivalenti Savienībā
piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem. 
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Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums 
38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, tādējādi nosakot kritērijus trešo 
valstu konsultatīvā regulējuma, 
uzraudzības un standartu ekvivalences 
novērtēšanai, kā tas noteikts 1. punktā.

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

Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums 
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Pamatojoties uz 3. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar šīs direktīvas 49. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, tādējādi nosakot, ka trešās 
valsts konsultatīvais regulējums, 
uzraudzība un standarti ir ekvivalenti šai 
direktīvai.

Grozījums Nr. 92

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) trešā valsts ir parakstījusi nolīgumu ar 
attiecīgo dalībvalsti, kurā tā iesniedz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai, kurš

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

ESAO Nodokļu paraugkonvencijas 
26. pantā izklāstītajiem standartiem un 
nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu 
par nodokļu jautājumiem.

Grozījums Nr. 93

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus ar mērķi noteikt zemāk minēto:

Grozījums Nr. 94

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums 
39. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar šīs direktīvas 49. pantu pieņemt 
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pasākumus, tādējādi nosakot, ka: deleģētos aktus, tādējādi nosakot, ka: 

Grozījums Nr. 96

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) tiesību akti par AIFP konsultatīvu 
regulējumu un pašreizēju uzraudzību trešā 
valstī ir pienācīgi atbilstoša šai direktīvai 
attiecībā uz AIFP un AIF izmēru, veidu 
un sarežģītības pakāpi un tiek efektīvi 
piemērota;

Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums 
45. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus attiecībā uz informācijas apmaiņas 
procedūrām starp kompetentām iestādēm.

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums 
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, tādējādi nosakot tās informācijas 
modalitāti, saturu un biežumu, ar kuru 
apmainās saskaņā ar 1. punktu.
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Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. 
punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums 
47. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 
direktīvas 49. pantu pieņemt deleģētos 
aktus attiecībā uz procedūrām, kas 
paredzētas pārbaudēm uz vietas vai 
izmeklēšanām.

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

Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums 
49. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komiteja Deleģētie akti

1. Komisijai palīdz Eiropas Vērtspapīru 
komiteja, kas izveidota ar Komisijas 2001. 
gada 6. jūnija Lēmumu 2001/528/EK, ar 
ko izveido Eiropas Vērtspapīru komiteju. 

1. 2. panta 4. punktā, 9. panta 2. punktā, 
10. panta 3. punktā, 11. panta 5. punktā, 
12. panta 3. punktā, 13. pantā, 16. panta 
4. punktā, 18. panta 4. punktā, 19. panta 
4. punktā, 20. panta 3. punktā, 21. panta 
4. punktā, 24. panta 2. punktā, 25. panta 
3. punktā, 28. panta 2. punktā, 29. panta 
4. punktā, 31. panta 3. punktā, 33. panta 
7. punktā, 37. panta 2. punktā, 37. panta 
3. punktā, 38. panta 3. punktā, 38. panta 
4. punktā, 39. panta 2. punktā, 39. panta 
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3. punktā, 45. panta 5. punktā, 46. panta 
3. punktā, 47. panta 4. punktā un 
53. pantā minētās pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus Komisijai piešķir saskaņā 
ar šā panta 2. un 3. punktā minētajiem 
nosacījumiem.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. 
un 7. pantu, ņemot vērā 8. 
pantu°Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību.

2. Deleģētās pilnvaras ir spēkā trīs gadus, 
sākot ar šīs direktīvas spēkā stāšanās 
datumu, un pēc Komisijas pieprasījuma, 
ko iesniedz vēlākais mēnesi pirms šo 
pilnvaru beigu termiņa, šo laiku var 
pagarināt vēl uz trim gadiem, izņemot, ja 
Eiropas Parlaments vai Padome triju 
mēnešu laikā iebilst pret šo pieprasījumu. 

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt deleģētās pilnvaras.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. 
punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. 
pantu.

3. Saskaņā ar šo pantu pieņemts 
deleģētais akts ir spēkā tikai tad, ja 
Eiropas Parlaments vai Padome triju 
mēnešu laikā nav iebilduši pret to.
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