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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

par informācijas atklāšanu saistībā ar 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas 
riskiem un ar ko groza 
Direktīvu (ES) 2016/2341

par informācijas atklāšanu saistībā ar 
ieguldījumu ietekmi uz ilgtspēju un tiem 
raksturīgajiem ilgtspējas riskiem un ar ko 
groza Direktīvu (ES) 2016/2341

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvai 2009/65/EK32, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvai 2009/138/EK33, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvai 2011/61/ES34, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvai 2014/65/ES35, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvai (ES) 2016/9736, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvai (ES) 2016/234137, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 
345/201338 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai (ES) Nr. 346/201339 ir 
kopējs mērķis veicināt pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvai 2009/65/EK32, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvai 2009/138/EK33, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvai 2011/61/ES34, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvai 2014/65/ES35, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvai (ES) 2016/9736, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvai (ES) 2016/234137, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 
345/201338 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai (ES) Nr. 346/201339 ir 
kopējs mērķis veicināt pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 



PE628.607v01-00 4/28 AD\1165213LV.docx

LV

uzņēmumu (PVKIU), alternatīvo 
ieguldījumu fondu pārvaldnieku (AIFP), 
apdrošināšanas sabiedrību, ieguldījumu 
brokeru sabiedrību, apdrošināšanas 
starpnieku, arodpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūciju (AKUI), kvalificētu 
riska kapitāla fondu pārvaldnieku 
(EuVECA pārvaldnieki) un kvalificētu 
sociālās uzņēmējdarbības fondu 
pārvaldnieku (EuSEF pārvaldnieki) 
darbības sākšanu un īstenošanu. Minētās 
direktīvas un regulas nodrošina vienotāku 
aizsardzību individuālajiem ieguldītājiem 
un atvieglo tiem iespējas lietderīgi 
izmantot finanšu produktu un pakalpojumu 
plašo klāstu, vienlaikus paredzot 
noteikumus, kas ļauj ieguldītājiem pieņemt 
pārdomātus ieguldījumu lēmumus. Lai gan 
minētie mērķi lielākoties ir sasniegti, 
informācijas atklāšana individuālajiem 
ieguldītājiem par ilgtspējas risku un 
ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu integrēšanu 
PVKIU pārvaldības sabiedrību, AIFP, 
apdrošināšanas sabiedrību, ieguldījumu 
brokeru sabiedrību, kas nodrošina portfeļa 
pārvaldības pakalpojumus, AKUI, pensiju 
fondu, EuVECA pārvaldnieku un EuSEF 
pārvaldnieku (finanšu tirgus dalībnieki) 
lēmumu pieņemšanā un informācijas 
atklāšana individuālajiem ieguldītājiem par 
ilgtspējas risku integrēšanu konsultāciju 
procesos, ko īsteno apdrošināšanas 
starpnieki, kuri sniedz apdrošināšanas 
konsultācijas par apdrošināšanas 
ieguldījumu produktiem (IBIP), un
ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras 
sniedz ieguldījumu konsultācijas (finanšu 
konsultanti), ir nepietiekami attīstīta, jo tai 
pagaidām nepiemēro saskaņotas prasības.

uzņēmumu (PVKIU), alternatīvo 
ieguldījumu fondu pārvaldnieku (AIFP),
apdrošināšanas sabiedrību, ieguldījumu 
brokeru sabiedrību, apdrošināšanas 
starpnieku, arodpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūciju (AKUI), kvalificētu 
riska kapitāla fondu pārvaldnieku 
(EuVECA pārvaldnieki) un kvalificētu 
sociālās uzņēmējdarbības fondu 
pārvaldnieku (EuSEF pārvaldnieki) 
darbības sākšanu un īstenošanu. Minētās 
direktīvas un regulas nodrošina vienotāku 
aizsardzību individuālajiem ieguldītājiem 
un atvieglo tiem iespējas lietderīgi 
izmantot finanšu produktu un pakalpojumu 
plašo klāstu, vienlaikus paredzot 
noteikumus, kas ļauj ieguldītājiem pieņemt 
pārdomātus ieguldījumu lēmumus. Lai gan 
minētie mērķi lielākoties ir sasniegti, 
informācijas atklāšana par ietekmi uz 
ilgtspēju un par ilgtspējas risku un 
ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu integrēšanu 
PVKIU pārvaldības sabiedrību, AIFP, 
apdrošināšanas sabiedrību, ieguldījumu 
brokeru sabiedrību, kas nodrošina portfeļa 
pārvaldības pakalpojumus, AKUI, pensiju 
fondu, EuVECA pārvaldnieku un EuSEF 
pārvaldnieku (finanšu tirgus dalībnieki) 
lēmumu pieņemšanā un informācijas 
atklāšana individuālajiem ieguldītājiem par 
ilgtspējas risku integrēšanu konsultāciju 
procesos, ko īsteno apdrošināšanas 
starpnieki, kuri sniedz apdrošināšanas 
konsultācijas par apdrošināšanas 
ieguldījumu produktiem (IBIP), un 
ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras 
sniedz ieguldījumu konsultācijas (finanšu 
konsultanti), ir nepietiekami attīstīta, jo tai 
pagaidām nepiemēro saskaņotus rādītājus 
un prasības. Lai izpildītu savu pienākumu 
veikt uzticamības pārbaudi par ietekmi uz 
ilgtspēju un par ilgtspējas riskiem, pašiem 
finanšu tirgus dalībniekiem no 
ieguldījumu saņēmējiem ir vajadzīga 
ticama, salīdzināma un saskaņota 
informācijas atklāšanas procesa 
īstenošana. Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2013/34/ES39a ir 
noteikti pienākumi, kas uzņēmumiem ir 
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jāpilda saistībā ar grāmatvedības un 
ziņošanas prasībām. Tāpēc minēto 
direktīvu vajadzētu atjaunināt, lai tajā 
iekļautu integrētu, revīzijas apliecinātu 
ziņošanu par ilgtspējas riskiem un par 
ietekmi uz ilgtspēju, un tādējādi reaģēt uz 
arvien aktuālāko nepieciešamību 
ilgtspējas apsvērumus integrēt uzņēmumu 
stratēģijā un riska pārvaldībā.

__________________ __________________
32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 
13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un 
administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz 
pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 
32. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 
13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un 
administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz 
pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 
32. lpp.).

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 
25. novembra Direktīva 2009/138/EK par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā 
(Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 
25. novembra Direktīva 2009/138/EK par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā 
(Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 
8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo 
ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (OV L 174, 
1.7.2011., 1. lpp.).

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 
8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo 
ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (OV L 174, 
1.7.2011., 1. lpp.).

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 
15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu 
instrumentu tirgiem un ar ko groza 
Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES 
(OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 
15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu 
instrumentu tirgiem un ar ko groza 
Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES 
(OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 
20. janvāra Direktīva (ES) 2016/97 par 
apdrošināšanas izplatīšanu (OV L 26, 2.2.2016., 
19. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 
20. janvāra Direktīva (ES) 2016/97 par 
apdrošināšanas izplatīšanu (OV L 26, 2.2.2016., 
19. lpp.).

37 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 
14. decembra Direktīva (ES) 2016/2341 par 
arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (AKUI) 
darbību un uzraudzību (OV L 354, 23.12.2016., 
37. lpp.).

37 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 
14. decembra Direktīva (ES) 2016/2341 par 
arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (AKUI) 
darbību un uzraudzību (OV L 354, 23.12.2016., 
37. lpp.).

38 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 
17. aprīļa Regula (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas 
riska kapitāla fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 
1. lpp.).

38 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 
17. aprīļa Regula (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas 
riska kapitāla fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 
1. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 
17. aprīļa Regula (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas 
sociālās uzņēmējdarbības fondiem (OV L 115, 
25.4.2013., 18. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 
17. aprīļa Regula (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas 
sociālās uzņēmējdarbības fondiem (OV L 115, 
25.4.2013., 18. lpp.).

39a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 
26. jūnija Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu 
uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, 
konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem 
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ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes 
Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK 
(OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ja nebūs saskaņotu Savienības 
noteikumu par informācijas atklāšanu
individuālajiem ieguldītājiem saistībā ar 
ilgtspēju, pastāv iespēja, ka turpināsies 
atšķirīgu pasākumu pieņemšana valstu 
līmenī un atšķirīgu pieeju īstenošana 
dažādās finanšu nozarēs. Šādi atšķirīgi 
pasākumi un pieejas turpinātu radīt 
ievērojamus konkurences kropļojumus, ko 
izraisa būtiskas informācijas atklāšanas 
standartu atšķirības. Turklāt tas, ka 
vienlaicīgi veidojas tirgus prakse, kuras 
pamatā ir komerciālu apsvērumu virzītas 
prioritātes un kura izraisa rezultātu 
atšķirības, pašlaik turpina sadrumstalot 
tirgu un nākotnē varētu vēl vairāk 
pasliktināt iekšējā tirgus darbību. 
Informācijas atklāšanas standartu un tirgus 
prakses atšķirību dēļ ir ļoti sarežģīti 
salīdzināt dažādus finanšu produktus un 
pakalpojumus, kā arī rodas negodīgi 
konkurences apstākļi starp šiem 
produktiem un pakalpojumiem un starp 
izplatīšanas kanāliem un papildu šķēršļi 
iekļūšanai iekšējā tirgū. Šādas atšķirības 
var arī radīt apjukumu individuālajiem 
ieguldītājiem un kropļot to ieguldījumu 
lēmumus. Nodrošinot atbilstību Parīzes 
klimata nolīgumam, dalībvalstis varētu 
pieņemt atšķirīgus valsts pasākumus, kas 
var radīt šķēršļus iekšējā tirgus pienācīgai 
darbībai un kaitēt finanšu tirgus 
dalībniekiem un finanšu konsultantiem. 
Turklāt tas, ka nav saskaņotu noteikumu 
par pārredzamību, sarežģī individuālajiem
ieguldītājiem iespējas objektīvi salīdzināt 

(3) Ja nebūs saskaņotu Savienības 
noteikumu emitentiem un ieguldītājiem 
par informācijas atklāšanu saistībā ar 
ilgtspēju, pastāv iespēja, ka turpināsies 
atšķirīgu pasākumu pieņemšana valstu 
līmenī un atšķirīgu pieeju īstenošana 
dažādās finanšu nozarēs. Šādi atšķirīgi 
pasākumi un pieejas turpinātu radīt 
ievērojamus konkurences kropļojumus, ko 
izraisa būtiskas informācijas atklāšanas 
standartu atšķirības. Turklāt tas, ka 
vienlaicīgi veidojas tirgus prakse, kuras 
pamatā ir komerciālu apsvērumu virzītas 
prioritātes un kura izraisa rezultātu 
atšķirības, pašlaik turpina sadrumstalot 
tirgu un nākotnē varētu vēl vairāk 
pasliktināt iekšējā tirgus darbību. 
Informācijas atklāšanas standartu un tirgus 
prakses atšķirību dēļ un bez saskaņota 
rādītāju kopuma ir ļoti sarežģīti salīdzināt 
dažādus finanšu produktus un 
pakalpojumus, kā arī rodas negodīgi 
konkurences apstākļi starp šiem 
produktiem un pakalpojumiem un starp 
izplatīšanas kanāliem un papildu šķēršļi 
iekļūšanai iekšējā tirgū. Šādas atšķirības 
var arī radīt apjukumu individuālajiem 
ieguldītājiem un kropļot to ieguldījumu 
lēmumus. Nodrošinot atbilstību Parīzes 
klimata nolīgumam, dalībvalstis varētu 
pieņemt atšķirīgus valsts pasākumus, kas 
var radīt šķēršļus iekšējā tirgus pienācīgai 
darbībai un kaitēt finanšu tirgus 
dalībniekiem un finanšu konsultantiem. 
Turklāt tas, ka nav saskaņotu noteikumu 
un rādītāju attiecībā uz pārredzamību, 
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dažādus finanšu produktus un 
pakalpojumus dažādās dalībvalstīs
attiecībā uz saistītajiem vides, sociālajiem
un pārvaldības riskiem un ilgtspējīgu 
ieguldījumu mērķiem. Tāpēc ir svarīgi 
likvidēt pašreizējos šķēršļus iekšējā tirgus 
darbībai un novērst iespējamus turpmākus 
šķēršļus.

sarežģī ieguldītājiem iespējas objektīvi 
salīdzināt ieguldījumu saņēmēju bāzi un 
dažādus finanšu produktus un 
pakalpojumus dažādās dalībvalstīs, lai tos 
izvērtētu pēc ietekmes uz vides, sociālo un 
pārvaldības jomu un saistītajiem riskiem 
un pēc ilgtspējīgu ieguldījumu mērķiem. 
Tāpēc ir svarīgi likvidēt pašreizējos 
šķēršļus iekšējā tirgus darbībai un novērst 
iespējamus turpmākus šķēršļus.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai nodrošinātu saskaņotu šīs 
regulas piemērošanu un to, ka finanšu 
tirgus dalībnieki pārredzami un 
konsekventi piemēro šajā regulā noteiktos 
informācijas atklāšanas pienākumus, ir 
jānosaka saskaņota „ilgtspējīgu 
ieguldījumu” definīcija.

(4) Lai nodrošinātu saskaņotu šīs 
regulas piemērošanu un to, ka finanšu 
tirgus dalībnieki pārredzami un 
konsekventi piemēro šajā regulā noteiktos 
informācijas atklāšanas pienākumus, pēc 
saskaņota rādītāju kopuma ir jānosaka 
saskaņota definīcija jēdzieniem „ilgtspējīgi 
ieguldījumi” un „ilgtspējas riski”. Kaut 
arī galvenā uzmanība jāpievērš būtiskiem 
riskiem, attiecīgā definīcija būtu jānosaka 
ar skatu nākotnē, lai pienācīgi būtu ņemti 
vērā vēl topošie riski.

Pamatojums

Ir vajadzīgi skaidri definēti jēdzieni un saskaņoti rādītāji, lai garantētu juridisko noteiktību, 
konsekvences minimumu starp valsts iestādēm un tirgus dalībniekiem un lai izvairītos no 
tirgus sadrumstalošanās.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tā kā ilgtspējas kritēriji ir standarta 
atsauces punkti, attiecībā pret kuriem tiek 

(6) Tā kā ilgtspējas kritēriji ir standarta 
atsauces punkti, attiecībā pret kuriem tiek 
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novērtēti ilgtspējīgi ieguldījumi, 
individuālie ieguldītāji pirms līguma 
noslēgšanas būtu jāinformē par izraudzītā 
indeksa atbilstību, proti, tā saskaņotību ar 
ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi. Finanšu 
tirgus dalībniekiem arī būtu jāatklāj 
iemesli, kāpēc izraudzītā indeksa svērums 
un sastāvdaļas atšķiras no plašā tirgus 
indeksa. Lai veicinātu pārredzamību, 
finanšu tirgus dalībniekiem būtu arī 
jānorāda, kur ir atrodama informācija par 
izraudzītā indeksa un plašā tirgus indeksa 
aprēķināšanai izmantoto metodiku, lai 
individuālajiem ieguldītājiem būtu 
vajadzīgā informācija par to, kā notikusi 
indeksiem pamatā esošo aktīvu atlase un 
izsvēršana, kuri aktīvi tika izslēgti un kāda 
iemesla dēļ, kā tika novērtēta ar ilgtspēju 
saistītā ietekme vai kādi datu avoti tika 
izmantoti. Šādas informācijas atklāšanai 
būtu jānodrošina efektīvas salīdzināšanas 
iespēja un jāveicina pareiza priekšstata 
radīšana par ilgtspējai labvēlīgiem 
ieguldījumiem. Ja neviens indekss nav 
izraudzīts par atsauces etalonu, finanšu 
tirgus dalībniekiem būtu jāpaskaidro, kā 
tiek sasniegts ilgtspējīgu ieguldījumu 
mērķis.

novērtēti ilgtspējīgi ieguldījumi, 
individuālie ieguldītāji pirms līguma 
noslēgšanas būtu jāinformē par izraudzītā 
indeksa atbilstību, proti, tā saskaņotību ar 
ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi. Finanšu 
tirgus dalībniekiem arī būtu jāatklāj 
iemesli, kāpēc izraudzītā indeksa svērums 
un sastāvdaļas atšķiras no plašā tirgus 
indeksa. Lai veicinātu pārredzamību, 
finanšu tirgus dalībniekiem būtu arī 
jānorāda, kur ir atrodama informācija par 
izraudzītā indeksa un plašā tirgus indeksa 
aprēķināšanai izmantoto metodiku, lai 
individuālajiem ieguldītājiem būtu 
vajadzīgā informācija par to, kā notikusi 
indeksiem pamatā esošo aktīvu atlase un 
izsvēršana, kuri aktīvi tika izslēgti un kāda 
iemesla dēļ, kā tika novērtēta ar ilgtspēju 
saistītā ietekme vai kādi datu avoti tika 
izmantoti. Šādas informācijas atklāšanai 
pēc saskaņota rādītāju kopuma būtu 
jānodrošina efektīvas salīdzināšanas 
iespēja un jāveicina pareiza priekšstata 
radīšana par ilgtspējai labvēlīgiem 
ieguldījumiem. Ja neviens indekss nav 
izraudzīts par atsauces etalonu, finanšu 
tirgus dalībniekiem būtu jāpaskaidro, kā 
tiek sasniegts ilgtspējīgu ieguldījumu 
mērķis.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ja finanšu produkts vai 
pakalpojums ir obligācijas, līgumi par 
cenu starpībām, atvasinātie instrumenti 
vai citi instrumenti, kuru pamatā ir bāzes 
aktīvu vērtība, informācijas atklāšanas 
procesā būtu skaidri jānorāda, kā aktīvu 
vērtība ir saistīta ar ilgtspējas mērķu 
sasniegšanu.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai uzlabotu pārredzamību un 
informētu individuālos ieguldītājus, 
piekļuve informācijai par to, kā finanšu 
tirgus dalībnieki integrē ilgtspējas riskus 
ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesos 
un kā finanšu konsultanti tos integrē 
konsultāciju procesos, būtu jāreglamentē, 
nosakot, ka šīm struktūrām minētā 
informācija jāuztur to tīmekļa vietnēs.

(8) Lai uzlabotu pārredzamību un 
salīdzināšanas iespējas un lai informētu 
ieguldītājus, piekļuve informācijai par to, 
kā ir ņemta vērā ietekme uz ilgtspēju un 
kā finanšu tirgus dalībnieki integrē 
ilgtspējas riskus ieguldījumu lēmumu 
pieņemšanas procesos, un kā finanšu 
konsultanti tos integrē konsultāciju 
procesos, būtu jāreglamentē, nosakot, ka 
šīm struktūrām minētā informācija jāuztur 
savās tīmekļa vietnēs.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pašreizējās informācijas atklāšanas 
prasības, kas noteiktas Savienības tiesību 
aktos, neparedz, ka ir jāatklāj visa 
informācija, kas vajadzīga, lai pienācīgi 
informētu individuālos ieguldītājus par 
tādu ietekmi uz to ieguldījumiem, kura 
saistīta ar ilgtspēju. Tāpēc ir lietderīgi 
paredzēt konkrētākas informācijas 
atklāšanas prasības attiecībā uz 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Piemēram, 
izmantojot rādītājus, kas ir būtiski 
attiecībā uz izvēlēto ilgtspējīgu 
ieguldījumu mērķi, būtu regulāri jāziņo par 
finanšu produktu vispārējo ar ilgtspēju 
saistīto ietekmi. Ja par atsauces etalonu ir 
izraudzīts atbilstošs indekss, šāda 
informācija būtu jāsniedz arī par izraudzīto 
indeksu un plašā tirgus indeksu, lai varētu 
veikt salīdzināšanu. Būtu arī jāatklāj 
informācija par izraudzītā indeksa un plašā 
tirgus indeksa sastāvdaļām un arī 
svērumiem, lai plašāk informētu par to, kā 

(9) Pašreizējās informācijas atklāšanas 
prasības, kas noteiktas Savienības tiesību 
aktos, neparedz, ka ir jāatklāj visa 
informācija, kas vajadzīga, lai pienācīgi 
informētu individuālos ieguldītājus par 
tādu ietekmi uz to ieguldījumiem, kura 
saistīta ar ilgtspēju. Tāpēc ir lietderīgi 
paredzēt konkrētākas informācijas 
atklāšanas prasības attiecībā uz 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Piemēram, 
izmantojot saskaņotu rādītāju kopumu, 
kas ir būtiski attiecībā uz izvēlēto 
ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi, būtu 
regulāri jāziņo par finanšu produktu 
vispārējo ar ilgtspēju saistīto ietekmi. Ja 
par atsauces etalonu ir izraudzīts atbilstošs 
indekss, šāda informācija būtu jāsniedz arī 
par izraudzīto indeksu un plašā tirgus 
indeksu, lai varētu veikt salīdzināšanu. 
Būtu arī jāatklāj informācija par izraudzītā 
indeksa un plašā tirgus indeksa 
sastāvdaļām un arī svērumiem, lai plašāk 
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tiek sasniegti ilgtspējīgu ieguldījumu 
mērķi. Ja EuSEF pārvaldnieki dara 
pieejamu informāciju par pozitīvo sociālo 
ietekmi, kas izvirzīta par konkrēta fonda 
mērķi, kopējiem sasniegtajiem sociālajiem 
rezultātiem un saistītajām izmantotajām 
metodēm saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 346/2013, tie attiecīgā gadījumā var 
izmantot minēto informāciju, lai atklātu 
informāciju atbilstoši šai regulai.

informētu par to, kā tiek sasniegti 
ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi. Ja EuSEF 
pārvaldnieki dara pieejamu informāciju par 
pozitīvo sociālo ietekmi, kas izvirzīta par 
konkrēta fonda mērķi, kopējiem 
sasniegtajiem sociālajiem rezultātiem un 
saistītajām izmantotajām metodēm saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. 346/2013, tie attiecīgā 
gadījumā var izmantot minēto informāciju, 
lai atklātu informāciju atbilstoši šai regulai.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/34/ES40 nosaka 
pārredzamības prasības attiecībā uz 
sociālajiem, vides un korporatīvās 
pārvaldības aspektiem nefinanšu pārskatu 
sniegšanā. Tomēr minētajās direktīvās 
prasītā informācijas forma un noformējums 
nav piemēroti, lai tos tieši izmantotu 
finanšu tirgus dalībnieki un finanšu 
konsultanti darījumos ar individuālajiem 
ieguldītājiem. Finanšu tirgus dalībniekiem 
un finanšu konsultantiem vajadzētu būt 
iespējai informāciju, kas ietverta vadības 
ziņojumos un nefinanšu pārskatos saskaņā 
ar Direktīvu 2013/34/ES, attiecīgā 
gadījumā izmantot šīs regulas mērķiem.

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/34/ES40 nosaka 
pārredzamības prasības attiecībā uz 
sociālajiem, vides un korporatīvās 
pārvaldības aspektiem nefinanšu pārskatu 
sniegšanā. Tomēr minētajās direktīvās 
prasītā informācijas forma un noformējums 
nav piemēroti, lai tos tieši izmantotu 
finanšu tirgus dalībnieki un finanšu 
konsultanti darījumos ar individuālajiem 
ieguldītājiem. Lai izpildītu šīs regulas 
prasības, finanšu tirgus dalībniekiem, 
finanšu konsultantiem un biržā kotētiem 
uzņēmumiem informācija par ietekmi uz 
vides, sociālo un korporatīvās pārvaldības 
jomu un par saistītajiem riskiem būtu 
jāatklāj katru gadu sniedzamos vadības 
ziņojumos un nefinanšu pārskatos saskaņā 
ar Direktīvu 2013/34/ES.

__________________ __________________
40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 
26. jūnija Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu 
uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, 
konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem 
ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes 
Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 
29.6.2013., 19. lpp.).

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 
26. jūnija Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu 
uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, 
konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem 
ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes 
Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 
29.6.2013., 19. lpp.).
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Eiropas Banku iestādei („EBI”), 
Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju 
iestādei („EAAPI”) un Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādei („ESMA”) (visas kopā 
zināmas kā „EUI”), kas izveidotas attiecīgi 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1093/201041, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1094/201042 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/201043, 
apvienotajā komitejā būtu jāizstrādā 
regulatīvie tehniskie standarti, kuros sīkāk 
precizē, kādām noformējuma un satura 
prasībām ir jāatbilst informācijai par 
ilgtspēju, kas jāatklāj finanšu tirgus 
dalībnieku pirmslīguma dokumentos, 
periodiskajos paziņojumus un tīmekļa 
vietnēs saskaņā ar Regulas Nr. 1093/2010, 
Regulas Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10.–14. pantu. Komisijai 
vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt minētos 
regulatīvos tehniskos standartus.

(13) Eiropas Banku iestādei („EBI”), 
Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju 
iestādei („EAAPI”) un Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādei („ESMA”) (visas kopā 
zināmas kā „EUI”), kas izveidotas attiecīgi 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1093/201041, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1094/201042 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/201043, 
apvienotajā komitejā būtu jāizstrādā 
regulatīvie tehniskie standarti, kuros sīkāk 
precizē, kādām noformējuma un satura 
prasībām ir jāatbilst informācijai par 
ieguldījumu ietekmi uz ilgtspēju un tiem 
raksturīgajiem ilgtspējas riskiem, kas 
jāatklāj finanšu tirgus dalībnieku 
pirmslīguma dokumentos, periodiskajos un 
gada integrētajos paziņojumus un tīmekļa 
vietnēs saskaņā ar Regulas Nr. 1093/2010, 
Regulas Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10.–14. pantu. Komisijai 
vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt minētos 
regulatīvos tehniskos standartus.

__________________ __________________
41 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 
24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko 
izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku 
iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ 
Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 
15.12.2010., 12. lpp.).

41 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 
24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko 
izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku 
iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ 
Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 
15.12.2010., 12. lpp.).

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 
24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko 
izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza 
Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas 
Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 
48. lpp.).

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 
24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko 
izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza 
Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas 
Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 
48. lpp.).

43 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 
24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko 
izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu 
Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas 
Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 

43 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 
24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko 
izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu 
Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas 
Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 
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84. lpp.). 84. lpp.).

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Šajā regulā izklāstītie noteikumi 
par informācijas atklāšanu papildina 
visaptveroša, visiem tirgus 
dalībniekiem — gan ieguldītājiem, gan 
korporatīviem ieguldījumu saņēmējiem —
obligāta uzticamības pārbaudes 
regulējuma ieviešanu, kuram cita starpā 
būtu arī pārejas periodā pakāpeniski 
iedibināms rūpības pienākuma 
komponents un kurā būtu ņemts vērā 
proporcionalitātes princips saskaņā ar 
ESAO pamatnostādnēm par uzticamības 
pārbaudi, un kura pamatā būtu Eiropas 
Parlamenta 2018. gada 29. maija 
rezolūcija par ilgtspējīgu finansējumu, 
kas ietver prasību ieviest obligātu 
uzticamības pārbaudes regulējumu.

Pamatojums

Ja ir spēcīgāks uzticamības pārbaudes regulējums finanšu tirgus dalībniekiem, tas palīdz 
ieguldītājiem nepieļaut iespēju, ka viņu ieguldījumu nelabvēlīgi ietekmē sabiedrību un vidi, 
izvairīties no finanšu riskiem un reputācijas apdraudējuma, rīkoties tā, kā to no viņiem 
sagaida klienti un ieguldījumu saņēmēji, un apsvērt riskus, kas ir plašāki par ieguldītāja 
pienākumu tīri finansiālu izpratni.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ņemot vērā to, ka šīs regulas 
mērķus, proti, nostiprināt aizsardzību 
individuālajiem ieguldītājiem un uzlabot 
informācijas atklāšanu tiem, tostarp 

(18) Ņemot vērā to, ka šīs regulas 
mērķus, proti, sniegt ieguldītājiem 
pamatīgāku informāciju un uzlabot tās 
atklāšanas procesu, kā arī palīdzēt 
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pārrobežu pirkumu gadījumos, nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, bet tos var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, jo ir jānosaka vienotas
informācijas atklāšanas prasības Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

finanšu tirgus dalībniekiem, ieguldījumu 
konsultantiem un biržā kotētiem 
uzņēmumiem integrēt ar vides, sociālo un 
pārvaldības jomu saistītos riskus savā 
ieguldījumu stratēģijā un korporatīvās 
valdes lēmumos, nevar pietiekami labi 
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tos var 
labāk sasniegt Savienības līmenī, jo ir 
jānosaka vienotas informācijas atklāšanas 
prasības Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai izpildītu savu pienākumu veikt 
uzticamības pārbaudi par ietekmi uz 
ilgtspēju un par ilgtspējas riskiem, 
finanšu tirgus dalībniekiem no 
ieguldījumu saņēmējiem ir vajadzīga 
ticama, salīdzināma un saskaņota 
informācijas atklāšanas procesa 
īstenošana. Tāpēc informācijas 
atklāšanas prasības, kas noteiktas šajā 
regulā, biržā kotētiem uzņēmumiem būtu 
jāpiemēro pēc tam, kad būs noslēdzies 
18 mēnešu pārejas periods pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā. Līdz ar to Komisijai 
vajadzētu pārbaudīt, vai būtu lietderīgi 
ierosināt attiecīgus grozījumus 
Direktīvā 2013/34/ES,

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regula nosaka saskaņotus noteikumus 
par pārredzamību, kuri jāpiemēro finanšu 
tirgus dalībniekiem, apdrošināšanas 
starpniekiem, kas sniedz apdrošināšanas 
konsultācijas saistībā ar IBIP, un 
ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas
sniedz ieguldījumu konsultācijas, par
ilgtspējas risku integrēšanu to ieguldījumu 
lēmumu pieņemšanas procesā vai 
konsultāciju procesā un par to finanšu 
produktu pārredzamību, kuru mērķis ir 
ilgtspējīgi ieguldījumi, tostarp oglekļa 
dioksīda emisiju samazināšana.

Šajā regula nosaka saskaņotus noteikumus 
par pārredzamību, kuri finanšu tirgus 
dalībniekiem, apdrošināšanas starpniekiem, 
kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas 
saistībā ar IBIP, un ieguldījumu brokeru 
sabiedrībām, kuras sniedz ieguldījumu 
konsultācijas, un arī biržā kotētiem 
uzņēmumiem ir jāpiemēro attiecībā uz to, 
kā ilgtspējas riskus un ietekmi uz ilgtspēju 
integrēt savā ieguldījumu lēmumu 
pieņemšanas procesā vai konsultāciju 
procesā un kā nodrošināt, lai pārredzama 
būtu ieguldījumu produktu — tostarp
finanšu produktu (gadījumos, kad tas ir 
būtiski un lietderīgi) — ietekme uz 
ilgtspēju un lai pārredzami būtu šādiem 
produktiem raksturīgie ilgtspējas riski.

Pamatojums

Tiesību akta tekstā būtu skaidri jānorāda, ka regulas prasības par pārredzamību attiecas uz 
visiem finanšu produktiem.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) „biržā kotēts uzņēmums” ir 
uzņēmums Direktīvas 2013/34/ES nozīmē;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h punkts – iia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) Viseiropas privāto pensiju 
produkts, kā ierosināts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
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Regulā 201X/XXX1a;

__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par 
Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP), 
2017/0143(COD).

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – o punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) „ilgtspējīgi ieguldījumi” ir jebkurš 
no šiem vai to apvienojums:

o) „ilgtspējīgi ieguldījumi” ir 
produkti, kas saistīti ar stratēģijām, kuru 
mērķis ir panākt ietekmi uz vides, sociālo 
un pārvaldības jomu, un tie cita starpā ir 
jebkurš turpmāk uzskaitīto ieguldījumu 
apvienojums, ja vien katras atsevišķās 
kategorijas mērķi saskan ar pārējo 
norādīto kategoriju mērķiem un būtiski 
nekaitē nevienam no tiem:

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – o punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ieguldījumi saimnieciskā darbībā, 
kas veicina vides mērķa sasniegšanu, 
tostarp ekoloģiski ilgtspējīgi ieguldījumi, 
kā definēts [PO: lūdzu iekļaut atsauci uz 
regulu par ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanas regulējuma izveidi] 2. pantā;

i) ieguldījumi saimnieciskā darbībā, 
kas veicina vides mērķa sasniegšanu, 
tostarp ekoloģiski ilgtspējīgi ieguldījumi, 
kā definēts [PO: lūdzu iekļaut atsauci uz 
regulu par ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanas regulējuma izveidi] 2. pantā, 
un kas balstās uz galvenajiem resursu 
efektīvas izmantošanas rādītājiem, tādiem 
kā enerģijas izmantošana, no 
ilgtspējīgiem energoresursiem iegūtas 
enerģijas izmantošana, izejvielu 
izmantošana, atkritumu ražošana, 
emisijas, CO2 emisijas, ūdens 
izmantošana, zemes izmantošana un 
ietekme uz bioloģisko daudzveidību;
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – o punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ieguldījumi sabiedrībās, kas ievēro 
labas pārvaldības praksi, un jo īpaši 
sabiedrībās, kam ir pienācīga vadības 
struktūra, attiecības ar darbiniekiem, 
atalgojums attiecīgajiem darbiniekiem un 
kas izpilda nodokļu saistības;

iii) ieguldījumi uzņēmumos, kas ievēro 
labas pārvaldības praksi, un jo īpaši 
uzņēmumos, kuriem ir pienācīga vadības 
un uzticamības pārbaudes struktūra, kuri 
pienācīgi veido attiecības ar darbiniekiem
un nodrošina attiecīgajiem darbiniekiem 
pienācīgu atalgojumu un pilda nodokļu 
saistības;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – sa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sa) „ilgtspējas riski” ir gan finanšu, 
gan citi riski, kas ir vai ilgtermiņā varētu 
kļūt būtiski un kas ir saistīti ar vides, 
sociālās un pārvaldības jomas faktoriem, 
ja šādi faktori ir svarīgi konkrētas 
ieguldījumu metodes īstenošanai.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējas riska politikas pārredzamība Ilgtspējas riska politikas un ietekmes uz 
ilgtspēju pārredzamība

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finanšu tirgus dalībnieki savās 
tīmekļa vietnēs publicē rakstiskas politikas 
nostādnes par ilgtspējas risku integrēšanu
ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā.

1. Finanšu tirgus dalībniekiem ir
rakstiskas politikas nostādnes par to, kā 
ilgtspējas riskus un ietekmi uz ilgtspēju 
integrēt savā ieguldījumu lēmumu 
pieņemšanas procesā, kas tiek piemērotas 
tādās jomās kā pārvaldība, aktīvu 
izvietošana, ieguldījumu stratēģija, riska 
pārvaldība, akcionāru balsošanas un 
uzņēmuma iesaistes kārtība, un šādu 
politikas nostādņu rakstisku 
kopsavilkumu finanšu tirgus dalībnieki 
publicē savās tīmekļa vietnēs.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apdrošināšanas starpnieki, kas 
sniedz apdrošināšanas konsultācijas 
saistībā ar IBIP, un ieguldījumu brokeru 
sabiedrības, kas sniedz ieguldījumu 
konsultācijas, savās tīmekļa vietnēs 
publicē rakstiskas politikas nostādnes par 
ilgtspējas risku integrēšanu ieguldījumu 
konsultāciju vai apdrošināšanas 
konsultāciju sniegšanā.

2. Apdrošināšanas starpniekiem, kas 
sniedz apdrošināšanas konsultācijas 
saistībā ar IBIP, un ieguldījumu brokeru 
sabiedrībām, kuras sniedz ieguldījumu 
konsultācijas, ir rakstiskas politikas 
nostādnes par to, kā ilgtspējas riskus un 
ietekmi uz ilgtspēju integrēt savā
ieguldījumu konsultāciju vai 
apdrošināšanas konsultāciju sniegšanas 
procesā, kas tiek piemērotas tādās jomās 
kā pārvaldība, aktīvu izvietošana, 
ieguldījumu stratēģija, riska pārvaldība, 
akcionāru balsošanas un uzņēmuma 
iesaistes kārtība, un šādu politikas 
nostādņu rakstisku kopsavilkumu 
attiecīgie starpnieki un sabiedrības 
publicē savās tīmekļa vietnēs.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Finanšu tirgus dalībniekiem un 
apdrošināšanas starpniekiem ir 
uzticamības pārbaudes procesi, kas 
nodrošina, ka ilgtspējas risku noteikšana 
un pārvaldība ir pienācīgi integrēta 
ieguldījumu lēmumu pieņemšanas 
procesā un ieguldītājiem ir prasīts noteikt, 
nepieļaut un mazināt VSP faktorus un ar 
tiem rēķināties, ievērojot ESAO 
2017. gada pamatnostādnes 
„Institucionālu investoru atbildīga 
uzņēmējdarbība: galvenie apsvērumi par 
uzticamības pārbaudi saskaņā ar ESAO 
Vadlīnijām daudznacionāliem 
uzņēmumiem”, un šādu procesu apraksts 
ir rakstiski publicēts attiecīgo tirgus 
dalībnieku un starpnieku tīmekļa vietnēs.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Rakstiskajām politikas nostādnēm, 
kas minētas šā panta 1. un 2. punktā, cita 
starpā ir šādi komponenti:

a) kā integrēt riskus, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu ietekmi un kas 
ieguldījumiem ir gan akūti, gan hroniski;

b) kā integrēt ar pāreju uz 
mazoglekļa ekonomiku saistītos riskus un 
iespējas, cita starpā arī ierobežojumus, 
kas tiesību aktos noteikti attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, oglekļa 
cenas noteikšanu, tiesāšanās risku, 
reputācijas apdraudējumu, tehnoloģiju un 
tirgus riskiem.
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Pamatojums

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija, Nīderlandes Centrālā banka, Anglijas Banka un daudzas 
citas finanšu iestādes un konsultatīvās struktūras atzīst, ka klimata pārmaiņas rada sistēmisku 
risku finanšu sistēmai un ekonomikai. Tāpēc integrētajiem ilgtspējas riskiem ir arī skaidri 
jāatspoguļo ar klimata pārmaiņām saistītie riski.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Rakstiskajās politikas nostādnēs, 
kuras minētas šā panta 1. un 2. punktā, 
cita starpā ir iekļauta informācija par 
ilgtspējas risku noteikšanas procesu, par 
metodiku un rādītājiem, kas izmantoti 
ilgtspējas risku vērtēšanai, par valdes 
skatījumu uz ilgtspējas risku noteikšanas 
un pārvaldības procesu un arī pārskats 
par ilgtspējas riskiem, kurus organizācija 
ir konstatējusi.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Komisija līdz 2019. gada 
30. jūnijam saskaņā ar [...] pantu pieņem 
deleģētos aktus, ar ko šo regulu papildina, 
precizējot prasības attiecībā uz 
rakstiskajām politikas nostādnēm un 
uzticamības pārbaudes procesiem, lai 
novērtētu to īstenošanu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējas risku integrēšanas pārredzamība Pārredzama ilgtspējas risku un ietekmes 
uz ilgtspēju integrēšana

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) procedūrām un nosacījumiem, ko 
piemēro ilgtspējas risku integrēšanai 
ieguldījumu lēmumos;

a) uzticamības pārbaudes procedūrām 
un nosacījumiem, ko piemēro, lai 
ieguldījumu lēmumos integrētu ilgtspējas 
riskus, cita starpā arī ar klimata 
pārmaiņu ietekmi saistītos riskus un ar 
pāreju uz mazoglekļa ekonomiku saistītos 
riskus un iespējas;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to, ciktāl ir paredzama ilgtspējas 
risku būtiska ietekme uz piedāvāto finanšu 
produktu atdevi;

b) to, cik lielā mērā ilgtspējas riski, 
cita starpā arī ar klimata pārmaiņu 
ietekmi saistītie riski un ar pāreju uz 
mazoglekļa ekonomiku saistītie riski un 
iespējas, varētu būtiski ietekmēt vides, 
sociālās un pārvaldības jomas 
problemātiku un piedāvāto finanšu 
produktu atdevi;

Pamatojums

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija, Nīderlandes Centrālā banka, Anglijas Banka un daudzas 
citas finanšu iestādes un konsultatīvās struktūras atzīst, ka klimata pārmaiņas rada sistēmisku 
risku finanšu sistēmai un ekonomikai. Tāpēc integrētajiem ilgtspējas riskiem ir arī skaidri 
jāatspoguļo ar klimata pārmaiņām saistītie riski.
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) scenārijiem un prognozētajām 
izmaksām, kas, ievērojot emisijas kvotu 
tirdzniecības, nodokļu vai citas 
attiecīgajos tiesību aktos noteiktās 
prasības, saistībā ar oglekļa cenas 
noteikšanu ir ņemti vērā ilgtspējas risku 
vērtēšanas procesā;

Pamatojums

Oglekļa cena, kas noteikta, piemēram, ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā vai Ķīnas 
valsts emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, neapšaubāmi ir konkrēta izmaksu summa. Tomēr 
ieguldītājiem, aizdevējiem, apdrošināšanas aģentiem un citām ieinteresētajām personām bieži 
vien trūkst precīzas informācijas par to, kādas varētu būt ar ieguldījumiem saistītās oglekļa 
izmaksas. Pārejas procesā uz mazoglekļa ekonomiku varētu būtiski mainīties tas, kādā 
apjomā un līmenī ir nosakāma oglekļa cena, tāpēc pārredzamākas oglekļa izmaksas palīdzētu 
mazināt sistēmiskos riskus.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) klimatnoturības testa rezultātiem, 
izmantojot scenāriju analīzes metodi, lai 
izvērtētu vairākas turpmāk iespējamās 
norises, cita starpā arī šādus scenārijus:

i) „straujas dekarbonizācijas” 
scenārijs — 15 gados visās ekonomikas 
nozarēs vispārēja pāreja uz nullei 
pielīdzināmu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas apjoma neto pieaugumu;

ii) „nevadāmas sasilšanas” 
scenārijs — sekas, ko radīs planētas 
vidējās temperatūras pieaugums par 
4 Celsija grādiem salīdzinājumā ar 
attiecīgo pirmsindustriālā laikmeta 
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līmeni;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) akcionāru balsošanu ilgtspējīgu 
ieguldījumu un ilgtspējas risku 
mazināšanas kontekstā — balsošanas 
norādījumi un balsojumu pamatojums, ja 
ir balsots pretēji vadības viedoklim, cik 
daudzi ir atturējušies un cik daudz 
balsojumu ir apstrīdēts.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) procedūrām un nosacījumiem, ko 
piemēro ilgtspējas risku integrēšanai
ieguldījumu konsultācijās vai 
apdrošināšanas konsultācijās;

a) procedūrām un nosacījumiem, ko 
piemēro, lai ieguldījumu konsultācijās vai 
apdrošināšanas konsultācijās integrētu 
ilgtspējas riskus, cita starpā arī ar klimata 
pārmaiņu ietekmi saistītos riskus un ar 
pāreju uz mazoglekļa ekonomiku saistītos 
riskus un iespējas;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to, ciktāl ir paredzama ilgtspējas 
risku būtiska ietekme uz to finanšu 
produktu atdevi, par kuriem tiek sniegtas 
konsultācijas;

b) to, cik lielā mērā ilgtspējas riski, 
cita starpā arī ar klimata pārmaiņu 
ietekmi saistītie riski un ar pāreju uz 
mazoglekļa ekonomiku saistītie riski un 
iespējas, varētu būtiski ietekmēt vides, 
sociālās un pārvaldības jomas 
problemātiku un to finanšu produktu 
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atdevi, par kuriem tiek sniegtas 
konsultācijas;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) scenārijiem un prognozētajām 
izmaksām, kas, ievērojot emisijas kvotu 
tirdzniecības, nodokļu vai citas 
attiecīgajos tiesību aktos noteiktās 
prasības, saistībā ar oglekļa cenas 
noteikšanu ir ņemti vērā ilgtspējas risku 
kvantitatīvas vērtēšanas procesā;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) klimatnoturības testa rezultātiem, 
izmantojot scenāriju analīzes metodi, lai 
izvērtētu vairākas turpmāk iespējamās 
norises, cita starpā arī šādus scenārijus:

i) „straujas dekarbonizācijas” 
scenārijs — 15 gados visās ekonomikas 
nozarēs vispārēja pāreja uz nullei 
pielīdzināmu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas apjoma neto pieaugumu;

ii) „nevadāmas sasilšanas” 
scenārijs — sekas, ko radīs planētas 
vidējās temperatūras pieaugums par 
4 Celsija grādiem salīdzinājumā ar 
attiecīgo pirmsindustriālā laikmeta 
līmeni;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ia apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) biržā kotēti uzņēmumi — saskaņā 
ar Direktīvu 2013/34/ES. 

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atklājot 1. un 2. punktā minēto 
informāciju, ir nodrošināts, ka tā ir visa 
informācija, kas ieguldītājam uzskatāma 
par būtisku ieguldījumu lēmumu 
pieņemšanai. Attiecīgā informācija ir 
sniegta objektīvi, tā nav maldinoša un 
pārprotama un neviens būtisks 
informācijas komponents nav noklusēts.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgu ieguldījumu pārredzamība 
informācijas atklāšanā pirms līguma 
noslēgšanas

Ieguldījumu ietekmes uz ilgtspēju un tiem 
raksturīgo ilgtspējas risku pārredzamība 
informācijas atklāšanā pirms līguma 
noslēgšanas

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informāciju par metodiku, kas 
izmantota, lai novērtētu un uzraudzītu 
finanšu produktam atlasīto ilgtspējīgo 
ieguldījumu ietekmi, tostarp tās datu 
avotus, pamatā esošo aktīvu atlases 

b) informāciju par metodiku, kas 
izmantota, lai novērtētu un uzraudzītu 
finanšu produktam atlasīto ieguldījumu 
ietekmi uz ilgtspēju, tostarp tās datu 
avotus, pamatā esošo aktīvu atlases 
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kritērijus un attiecīgos ilgtspējas rādītājus, 
kas izmantoti, lai novērtētu finanšu 
produkta vispārējo ar ilgtspēju saistīto 
ietekmi;

kritērijus un attiecīgos ilgtspējas rādītājus, 
kas izmantoti, lai novērtētu finanšu 
produkta vispārējo ar ilgtspēju saistīto 
ietekmi;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju, kas jāatklāj atbilstoši šā 
punkta pirmajai daļai, saprotamā veidā 
publicē tīmekļa vietnē labi redzamā vietā.

Informācija, kas jāatklāj atbilstoši šā 
punkta pirmajai daļai, ir salasāmi 
publicēta tīmekļa vietnē labi redzamā vietā
tā, lai attiecīgā informācija būtu 
saprotama dažādām ieinteresētajām 
personām, tostarp nespeciālistu 
auditorijai ar atšķirīgu finanšu pratības 
līmeni.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja finanšu tirgus dalībnieki dara 
pieejamu 5. panta 1., 2. un 3. punktā 
minēto finanšu produktu, tie periodiskajos
paziņojumos iekļauj aprakstu par

1. Ja finanšu tirgus dalībnieki piedāvā
5. panta 1., 2. un 3. punktā minēto finanšu 
produktu, tie periodiskos, revīzijas 
apliecinātos, integrētos paziņojumos, kas 
sniedzami vismaz reizi gadā, iekļauj 
aprakstu par

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) finanšu produkta vispārējo ar 
ilgtspēju saistīto ietekmi, izmantojot 
attiecīgus ilgtspējas rādītājus;

a) finanšu produkta vispārējo ar 
ilgtspēju saistīto ietekmi, izmantojot 
saskaņotus un salīdzināmus ilgtspējas 
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rādītājus;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) biržā kotēti uzņēmumi aprakstu 
par to, kā ietekme uz ilgtspēju un 
ilgtspējas riski ir iestrādāti pārvaldības 
procesos un ieguldījumu stratēģijā, 
iekļauj Direktīvā 2013/34/ES minētajos 
gada finanšu pārskatos un konsolidētajos 
finanšu pārskatos.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) biržā kotēti uzņēmumi —
sagatavojot Direktīvā 2013/34/ES minētos 
periodiskos pārskatus.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz [PO: lūdzu ierakstīt datumu, kas ir 
60 mēnešus pēc spēkā stāšanās dienas] 
Komisija veic šīs regulas piemērošanas 
izvērtējumu.

Līdz [PO: lūdzu ierakstīt datumu, kas ir 
24 mēnešus pēc spēkā stāšanās dienas] 
Komisija izvērtē šīs regulas piemērošanu.

Pamatojums

Šis ir ļoti jauns politikas virziens un situācija ilgtspējīga finansējuma jomā strauji mainās, 
tāpēc atbilstošāk ir noteikt, ka izvērtējums veicams pēc 24 mēnešiem.
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