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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas riska kapitāla 
fondiem
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0860),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0490/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas .. atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, kā arī Iekšēja tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7–0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar šo regulu būtu jāizveido vienoti 
noteikumi attiecībā uz kvalificētu riska 
kapitāla fondu raksturu, jo īpaši attiecībā 
uz portfeļuzņēmumiem, kuros kvalificētiem
riska kapitāla fondiem ir atļauts ieguldīt, un 
izmantojamajiem ieguldījumu 
instrumentiem. Tas ir nepieciešams, lai 
skaidri varētu nodalīt kvalificētu riska 
kapitāla fondu no citiem alternatīviem 
ieguldījumu fondiem, kas piemēro citas, 
mazāk specializētas ieguldījumu 
stratēģijas, piemēram, privāto kapitālu.

(7) Ar šo regulu būtu jāizveido vienoti 
noteikumi attiecībā uz kritērijiem 
atbilstošu riska kapitāla fondu raksturu, jo 
īpaši attiecībā uz portfeļuzņēmumiem, 
kuros kritērijiem atbilstošiem riska kapitāla 
fondiem ir atļauts ieguldīt, un 
izmantojamajiem ieguldījumu 
instrumentiem. Tas ir nepieciešams, lai 
skaidri varētu nodalīt kritērijiem atbilstošu
riska kapitāla fondu no citiem alternatīviem 
ieguldījumu fondiem, kas izmanto citas, 
mazāk specializētas ieguldījumu 
stratēģijas, piemēram, privāto kapitālu vai 
ieguldījumus nekustamajā īpašumā.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Atbilstīgi mērķim precīzi norobežot 
kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus, kas 
ietilpst šīs regulas darbības jomā, un lai 
nodrošinātu to koncentrēšanos uz kapitāla 
nodrošināšanu maziem uzņēmumiem to 
korporatīvās pastāvēšanas sākotnējā 
posmā, nosaukums “Eiropas riska 
kapitāla fonds” būtu jāpiešķir tikai tiem 
fondiem, kas vismaz 70 % no savām 
kopējām kapitāla iemaksām un 
nepieprasītā atvēlētā kapitāla iegulda šādos 
uzņēmumos kapitāla vai kvazikapitāla 
instrumentu formā.

(8) Atbilstīgi mērķim precīzi norobežot 
kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus, kas 
ietilpst šīs regulas darbības jomā, un lai 
nodrošinātu to koncentrēšanos uz kapitāla 
nodrošināšanu maziem uzņēmumiem to 
korporatīvās pastāvēšanas sākotnējā 
posmā, kritērijiem atbilstoši riska kapitāla 
fondi ir fondi, kas vismaz 70 % no savām 
kopējām kapitāla iemaksām un 
nepieprasītā atvēlētā kapitāla iegulda šādos 
uzņēmumos.

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai piešķirtu riska kapitāla fondu 
pārvaldniekiem konkrētu elastīguma līmeni 
to pārvaldīto kvalificēto riska kapitāla 
fondu ieguldījumu un likviditātes 
pārvaldībai, sekundāro tirdzniecību 
vajadzētu atļaut līdz maksimālajai 
robežvērtībai, kas nepārsniedz 30 % no 
kopējām kapitāla iemaksām un 
nepieprasītā kapitāla ieguldījumiem. 
Aprēķinot šo ierobežojumu, nebūtu jāņem 
vērā īstermiņa ieguldījumi skaidrā naudā 
un tās ekvivalentos.

(10) Lai piešķirtu riska kapitāla fondu 
pārvaldniekiem konkrētu elastīguma līmeni 
to pārvaldīto kritērijiem atbilstošo riska 
kapitāla fondu ieguldījumu un likviditātes 
pārvaldībai, tirdzniecību, piemēram, ar 
kritērijiem neatbilstošu portfeļuzņēmumu 
akcijām vai kapitāla daļām, vajadzētu 
atļaut līdz maksimālajai robežvērtībai, kas 
nepārsniedz 30 % no kopējām kapitāla 
iemaksām un nepieprasītā kapitāla 
ieguldījumiem. Aprēķinot šo 
ierobežojumu, nebūtu jāņem vērā 
ieguldījumi skaidrā naudā un tās 
ekvivalentos.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu, ka kvalificēti riska 
kapitāla fondi tiek tirgoti ieguldītājiem, 
kam ir zināšanas, pieredze un spēja 
uzņemties ar šiem fondiem saistītos riskus, 
un lai saglabātu ieguldītāju pārliecību un 
uzticību kvalificētiem riska kapitāla 
fondiem, būtu jāizveido konkrēti drošības 
pasākumi. Tāpēc kvalificēti riska kapitāla 
fondi parasti būtu jātirgo tikai tādiem 
ieguldītājiem, kuri ir profesionāli klienti 
vai kurus var uzskatīt par profesionāliem 
klientiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 21. aprīļa 
Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz 
finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza 
Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 

(14) Lai nodrošinātu, ka kritērijiem 
atbilstoši riska kapitāla fondi tiek tirgoti 
ieguldītājiem, kam ir zināšanas, pieredze 
un spēja uzņemties ar šiem fondiem 
saistītos riskus, un lai saglabātu ieguldītāju 
pārliecību un uzticību kritērijiem 
atbilstošiem riska kapitāla fondiem, būtu 
jāizveido konkrēti drošības pasākumi. 
Tāpēc kritērijiem atbilstoši riska kapitāla 
fondi parasti būtu jātirgo tikai tādiem 
ieguldītājiem, kuri ir profesionāli klienti 
vai kurus var uzskatīt par profesionāliem 
klientiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 21. aprīļa 
Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz 
finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza 
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93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ 
Padomes Direktīvu 93/22/EEK.  Šī 
kategorija ietver riska kapitāla fondu 
pārvaldniekus, kas paši iegulda riska 
kapitāla fondos. Tomēr, lai uzturētu 
pietiekami plašu ieguldītāju loku 
ieguldījumiem riska kapitāla fondos, ir 
vēlams, lai arī konkrētiem citiem 
ieguldītājiem, tostarp finansiāli 
nodrošinātām privātpersonām, būtu 
piekļuve kvalificētiem riska kapitāla 
fondiem. Attiecībā uz šiem citiem 
ieguldītājiem tomēr būtu jāizveido konkrēti 
drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
kvalificēti riska kapitāla fondi tiek tirgoti 
tikai tādiem ieguldītājiem, kam ir atbilstošs 
profils, lai veiktu šādus ieguldījumus. Šie 
drošības pasākumi izslēdz tirdzniecību, 
izmantojot periodiskus uzkrājumu plānus.

Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 
93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ 
Padomes Direktīvu 93/22/EEK.  Šī 
kategorija ietver riska kapitāla fondu 
pārvaldniekus, kas paši iegulda riska 
kapitāla fondos. Tomēr, lai uzturētu 
pietiekami plašu ieguldītāju loku 
ieguldījumiem riska kapitāla fondos, ir 
vēlams, lai arī konkrētiem citiem 
ieguldītājiem, tostarp finansiāli 
nodrošinātām privātpersonām, būtu 
piekļuve kritērijiem atbilstošiem riska 
kapitāla fondiem. Attiecībā uz šiem citiem 
ieguldītājiem tomēr būtu jāizveido konkrēti 
drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
kritērijiem atbilstoši riska kapitāla fondi 
tiek tirgoti tikai tādiem ieguldītājiem, kam 
ir atbilstošs profils, lai veiktu šādus 
ieguldījumus. Šie drošības pasākumi 
izslēdz tirdzniecību, izmantojot periodiskus 
uzkrājumu plānus. Turklāt būtu 
pieļaujams, ka riska kapitāla fonda 
pārvaldnieka vadošie darbinieki veic 
ieguldījumus kritērijiem atbilstošos riska 
kapitāla fondos, ko tie pārvalda.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai 
pieņemt īstenošanas tehniskos standartus ar 
īstenošanas aktiem saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 291. pantu un 
saskaņā ar 15. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā 
(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. EVTI būtu jāuztic 

(29) Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai 
pieņemt īstenošanas tehniskos standartus ar 
īstenošanas aktiem saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 291. pantu un 
saskaņā ar 15. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā 
(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. EVTI būtu jāuztic 
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izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu 
projektus attiecībā uz 15. pantā minētās 
paziņošanas procedūras formātu un 
metodi.

izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu 
projektus attiecībā uz šajā regulā minētās 
paziņošanas formātu.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai precizētu šajā regulā noteiktās 
prasības, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, ar 
kuriem precizē šajā regulā minētās 
robežvērtības aprēķināšanai un uzraudzībai 
izmantojamās metodes un interešu 
konfliktu veidus, no kādiem jāizvairās 
riska kapitāla fondu pārvaldniekiem, un 
šajā saistībā veicamos pasākumus. Ir 
sevišķi svarīgi, lai sagatavošanas darba 
laikā Komisija veiktu atbilstošu 
apspriešanu, tostarp speciālistu līmenī.

(30) Lai precizētu šajā regulā noteiktās 
prasības, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, ar 
kuriem precizē šajā regulā minētās 
robežvērtības aprēķināšanai un uzraudzībai 
izmantojamās metodes un interešu 
konfliktu veidus, no kādiem jāizvairās 
riska kapitāla fondu pārvaldniekiem, un 
šajā saistībā veicamos pasākumus. Ir 
sevišķi svarīgi, lai sagatavošanas darba 
laikā Komisija veiktu atbilstošu 
apspriešanu, tostarp speciālistu līmenī.
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 

svītrots
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Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā 31. apsvēruma saturs būtu jāiekļauj kā pēdējais teikums 30. apsvērumā, jo tas ir 
standartapsvēruma par deleģētajiem aktiem neatņemama daļa.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Ir jānodrošina, ka Komisija veic 
regulāru to publisko shēmu efektivitātes 
novērtējumu, kuras Savienībā izmanto 
riska kapitāla tirgus atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
32.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32b) Lai nodrošinātu, ka valsts atbalsta 
noteikumi, kuros ir reglamentēts 
dalībvalstu atbalsts Eiropas riska kapitāla 
fondiem, efektīvi veicina inovācijas, 
vienlaikus nodrošinot taisnīgu
konkurenci, ļoti svarīga ir pētniecības, 
inovāciju un zinātnes komisāra un 
konkurences komisāra cieša sadarbība.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
32.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32c) Riska kapitāla ieguldījumi zaļajās 
tehnoloģijās ir jāuzskata par ļoti svarīgu 
Savienības ekonomikas dzinējspēku, 
ņemot vērā mērķi padarīt ES par pasaules 
līderi energoefektivitātes un resursu 
efektīvas izmantošanas jomā. Tādēļ 
Komisijai līdz 2012. gada beigām būtu 
jāiesniedz ziņojums, kurā norādīti 
atbilstoši juridiski instrumenti regulatīvu 
stimulu nodrošināšanai, lai sekmētu riska 
kapitāla ieguldījumus zaļajās 
tehnoloģijās.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „kvalificēts riska kapitāla fonds” ir 
kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas
vismaz 70 % no savām kopējām kapitāla 
iemaksām un nepieprasītā atvēlētā kapitāla 
iegulda aktīvos, kuri ir būtiski ieguldījumi;

(a) „kritērijiem atbilstošs riska kapitāla 
fonds” ir slēgts kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmums, kurš vismaz 70 % no savām 
kopējām kapitāla iemaksām un 
nepieprasītā atvēlētā kapitāla iegulda 
aktīvos, kas ir būtiski ieguldījumi, un kura 
galvenā mītne ir reģistrēta ES dalībvalsts 
teritorijā;

Or. en

Pamatojums

Eiropas riska kapitāla fondiem vajadzētu būt slēgta tipa uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka to 
akcijas nav izpērkamas par skaidru naudu vai vērtspapīriem. Turklāt tiem jāatrodas Eiropas 
Savienībā, lai efektīvi izvairītos no tā, ka riska kapitāla fondi, kuru pārvaldnieks atrodas ES, 
tiek reģistrēti nodokļu oāzēs ar mērķi apiet nodokļus vai regulatīvās arbitrāžas dēļ.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) “būtiski ieguldījumi” ir kapitāla vai 
kvazikapitāla instrumenti, ko

(c) „būtiski ieguldījumi” ir jebkurš no 
šādiem instrumentiem:
i) kapitāla vai kvazikapitāla instrumenti, ko

i) emitējis kvalificēts portfeļuzņēmums un 
ko kvalificēts riska kapitāla fonds 
iegādājies tieši no kvalificēta
portfeļuzņēmuma vai

– emitējis kritērijiem atbilstošs
portfeļuzņēmums un ko kritērijiem 
atbilstošs riska kapitāla fonds iegādājies 
tieši no minētā portfeļuzņēmuma, 

ii) emitējis kvalificēts portfeļuzņēmums 
apmaiņā pret kapitāla vērtspapīru, ko 
emitējis kvalificēts portfeļuzņēmums, vai

– emitējis kritērijiem atbilstošs
portfeļuzņēmums apmaiņā pret kapitāla 
vērtspapīru, ko emitējis kritērijiem 
atbilstošs portfeļuzņēmums, vai

iii) emitējis uzņēmums, kuram ir 
vairākuma īpašumtiesības kvalificētā
portfeļuzņēmumā, kas ir tā filiāle, un 
kvalificēts riska kapitāla fonds šo kapitāla 
instrumentu iegādājies apmaiņā pret 
kapitāla instrumentu, ko emitējis kvalificēts
portfeļuzņēmums;

– emitējis uzņēmums, kuram ir vairākuma 
īpašumtiesības kritērijiem atbilstošā
portfeļuzņēmumā, kas ir tā filiāle, un 
kritērijiem atbilstošs riska kapitāla fonds šo 
kapitāla instrumentu iegādājies apmaiņā 
pret kapitāla instrumentu, ko emitējis 
kritērijiem atbilstošs portfeļuzņēmums, vai

ii) viena vai vairāku citu kritērijiem 
atbilstošu riska kapitāla fondu daļas vai 
akcijas;

Or. en

Pamatojums

Būtu jāsekmē Eiropas riska kapitāla tirgus jauna finansējuma piesaistīšana, jēdzienā 
„kritērijiem atbilstoši ieguldījumi” ietverot ne tikai kapitāla vai kvazikapitāla instrumentus, 
bet arī citu Eiropas riska kapitāla fondu daļas vai akcijas. Tas apliecina korporatīvo riska 
ieguldījumu aizvien pieaugošo lomu citos Eiropas riska kapitāla fondos.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) “kvalificēts portfeļuzņēmums” ir 
uzņēmums, kurš kvalificēta riska kapitāla 
fonda ieguldījuma veikšanas brīdī nav 
iekļauts Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 
1. punkta 14) apakšpunktā definētajā 

(d) „kritērijiem atbilstošs
portfeļuzņēmums” ir uzņēmums,
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regulētajā tirgū, kura darbinieku skaits ir 
mazāks nekā 250 personas, kura gada 
apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus 
vai kopējā gada bilance nepārsniedz 
EUR 43 miljonus, un kurš pats nav 
kolektīvo ieguldījumu uzņēmums;

i) kurš kritērijiem atbilstoša riska kapitāla 
fonda ieguldījuma veikšanas brīdī nav 
iekļauts Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 
1. punkta 14) apakšpunktā definētajā 
regulētajā tirgū,

ii) kurš darbojas mazāk nekā piecus 
gadus,
iii) kura darbinieku skaits ir mazāks nekā 
250 personas,
iv) kura gada apgrozījums nepārsniedz 
EUR 50 miljonus vai kopējā gada bilance 
nepārsniedz EUR 43 miljonus,
v) kurš pats nav kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmums,

vi) kurš atšķirībā no Eiropas riska 
kapitāla fondiem un finanšu tehnoloģiju 
pakalpojumu sniedzējiem nav finanšu 
produktu vai pakalpojumu sniedzējs;
vii) kas nav reģistrēts trešā valstī, kurā 
nav nodokļu vai ir nominālā nodokļa 
likme, nenorit efektīva informācijas 
apmaiņa ar ārvalstu nodokļu iestādēm, 
nav normatīvo aktu pārredzamības un nav 
prasības par būtisku vietējo pārstāvību, 
vai kas sevi reklamē kā ārzonas finanšu 
centrs;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka kritērijiem atbilstoši portfeļuzņēmumi ir jaunāki par pieciem gadiem, 
lai mazinātu riska kapitāla pases nepareizas izmantošanas iespējamību, piemēram, vecāku un 
attīstītāku uzņēmumu finansēšanai. Turklāt finanšu produktu vai pakalpojumu sniedzēji šajā 
regulā nebūtu jāuzskata par kritērijiem atbilstošiem portfeļuzņēmumiem. Visbeidzot, ar šo 
regulu būtu jānovērš, ka Eiropas riska kapitāla fondi nolūkā izvairīties no nodokļiem vai 
apiet juridiskās prasības iegulda uzņēmumos, kuri atrodas nodokļu oāzēs.
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Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektu, kurā precizē 1. punkta 
d) apakšpunkta vi) daļā minētā „finanšu 
produktu vai pakalpojumu sniedzēja” un 
„finanšu tehnoloģiju pakalpojumu 
sniedzēja” definīcijas.
EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..]*.
Komisijai deleģē pilnvaras saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 
14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā 
minētos regulatīvos tehniskos standartus. 
___________________
*OV lūdzu ievietojiet datumu: seši mēneši 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Riska kapitāla fonda pārvaldnieks 
nodrošina, ka, iegādājoties aktīvus, kas nav 
būtiski ieguldījumi, ne vairāk kā 30 % no 
fonda kopējām kapitāla iemaksām un 
nepieprasītā atvēlētā kapitāla tiek izmantoti 
tādu aktīvu iegādei, kas nav būtiski 
ieguldījumi; aprēķinot šo ierobežojumu, 
neņem vērā īstermiņa līdzdalību skaidrā 
naudā un tās ekvivalentos. 

1. Riska kapitāla fonda pārvaldnieks 
nodrošina, ka, iegādājoties aktīvus, kas nav 
būtiski ieguldījumi, ne vairāk kā 30 % no 
fonda kopējām kapitāla iemaksām un 
nepieprasītā atvēlētā kapitāla tiek izmantoti 
tādu aktīvu iegādei, kas nav būtiski 
ieguldījumi. Aprēķinot šo robežvērtību, 
neņem vērā līdzdalību skaidrā naudā un tās 
ekvivalentos. 

Or. en
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Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
ieguldījumiem, ko riska kapitāla fonda 
pārvaldnieka vadošie darbinieki veic 
kritērijiem atbilstošos riska kapitāla 
fondos, kurus tie pārvalda.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Darbinieku tiesību aizsardzība

Riska kapitāla fondu pārvaldnieki atzīst to 
uzņēmumu darbinieku darba līgumos 
paredzētās tiesības un pienākumus, kuros 
tiem ir akciju kontrolpakete, saskaņā ar 
Padomes 2001. gada 12. marta 
Direktīvu 2001/23/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
darbinieku tiesību aizsardzību 
uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai 
uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 
īpašnieka maiņas gadījumā1.
_____________
1 OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.

Or. en

Pamatojums

Regulas priekšlikumā būtu jāparedz, ka to uzņēmumu darbinieku tiesības, kurus kontrolē 
Eiropas riska kapitāla fondu pārvaldnieki, ir aizsargātas saskaņā ar Padomes 
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Direktīvu 2001/23/EK.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
9.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b pants
Informācijas atklāšana kontroles 

pārņemšanas gadījumā
Eiropas riska kapitāla fondu 
pārvaldniekiem piemēro 
Direktīvas 2011/61/ES 28. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a un 1.b daļas (jaunas)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar izmantojamām novērtēšanas 
procedūrām nodrošina, ka vismaz reizi 
gadā novērtē aktīvus un aprēķina to 
vērtību. Novērtēšanu veic ikreiz, kad 
kritērijiem atbilstošais riska kapitāla 
fonds būtiski palielina vai samazina 
kapitālu.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
23. pantu pieņemt deleģētus aktus to 
novērtēšanas procedūru precizēšanai, 
kuras jāizmanto, lai nodrošinātu Eiropas 
riska kapitāla fondu aktīvu pareizu 
novērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Depozitārijs

1. Pārvaldnieks attiecībā uz katru Eiropas 
riska kapitāla fondu, ko tas pārvalda, 
nodrošina viena depozitārija 
izraudzīšanos saskaņā ar 
Direktīvas 2011/61/ES 21. pantu. Uz 
depozitāriju attiecas Direktīvas 
2011/61/ES 21. panta noteikumi.
2. Lai nodrošinātu šā panta konsekventu 
piemērošanu, EVTI izstrādā regulatīvu 
tehnisko standartu projektus nolūkā 
precizēt Eiropas riska kapitāla fondu 
depozitārija darbību.
EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..]*.
Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu Komisijai 
deleģē pilnvaras pieņemt šā punkta 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus.
_________________
* OV, lūdzu, ievietojiet datumu: seši 
mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Svarīgs ieguldītāju aizsardzības sistēmas elements ir iecelt depozitāriju, kas atbild par aktīvu 
drošu glabāšanu, naudas plūsmas uzraudzību un pārraudzības funkcijām. Pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) direktīvā ir prasība iecelt depozitāriju 
kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem. Šis princips ir iekļauts arī direktīvā par alternatīvu 
ieguldījumu fondu pārvaldniekiem. Lai nodrošinātu Kopienas sistēmas nepārtrauktību, 
depozitārijs ir jāieceļ arī attiecībā uz Eiropas riska kapitāla fondiem.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) riska kapitāla fonda pārvaldniekam 
pieejamā pašu kapitāla apjomu, kā arī 
detalizētu paziņojumu par to, kāpēc riska 
kapitāla fonda pārvaldnieks uzskata šo 
pašu kapitālu par pietiekamu, lai 
nodrošinātu pienācīgus cilvēkresursus un 
tehniskos resursus, kas vajadzīgi tā 
kritērijiem atbilstošo riska kapitāla fondu 
pareizai pārvaldībai;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kvalificēta riska kapitāla fonda 
ieguldījumu stratēģijas un mērķu apraksts, 
tostarp apraksts par kvalificētu
portfeļuzņēmumu veidiem un citiem 
aktīviem, kādos kvalificētais riska kapitāla 
fonds var ieguldīt, metodēm, ko tie var 
piemērot, un jebkādiem piemērojamajiem 
ieguldījumu ierobežojumiem;

(b) kritērijiem atbilstoša riska kapitāla 
fonda ieguldījumu stratēģijas un mērķu 
apraksts, tostarp apraksts par kritērijiem 
atbilstošu portfeļuzņēmumu veidiem un 
kritērijiem neatbilstošiem ieguldījumiem, 
kādos kritērijiem atbilstošais riska kapitāla 
fonds var ieguldīt, metodēm, ko tie var 
piemērot, un jebkādiem piemērojamajiem 
ieguldījumu ierobežojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) apraksts par to, kā tiek aprēķināts riska 
kapitāla fonda pārvaldnieka atalgojums;

(e) apraksts par to, kā tiek aprēķināts riska 
kapitāla fonda valdes locekļu atalgojums;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta b) apakšpunktu mutatis 
mutandis piemēro kritērijiem atbilstošiem 
riska kapitāla fondiem, kas iegulda citos 
kritērijiem atbilstošos riska kapitāla 
fondos.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Riska kapitāla fondu pārvaldnieki 
sniedz EVTI 1. punktā minēto 
informāciju standartizētā formātā. EVTI 
izstrādā īstenošanas tehnisko standartu 
projektus, lai precizētu šo standartizēto 
formātu.
EVTI īstenošanas tehnisko standartu 
projektus iesniedz Komisijai līdz [..]*.
Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā 
daļā minētos īstenošanas tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 15. pantu.
___________
* OV, lūdzu, ievietojiet datumu: seši 
mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
[ierakstīt datumu].

4. EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..]*.

___________
* OV, lūdzu, ievietojiet datumu: seši 
mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI uztur centrālu datubāzi ar visu 
saskaņā ar šo regulu Savienībā reģistrēto 
riska kapitāla fondu pārvaldnieku sarakstu, 
kas ir publiski pieejama internetā.

EVTI uztur centrālu datubāzi ar visu 
saskaņā ar šo regulu Savienībā reģistrēto 
riska kapitāla fondu pārvaldnieku sarakstu, 
kas ir publiski pieejama internetā. 
Centrālajā datubāzē ir apkopota visa 
12. panta 1. punktā minētā informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes un EVTI 
sadarbojas cita ar citu vienmēr, kad tas 
nepieciešams, lai veiktu savus šajā regulā 
noteiktos pienākumus.

1. Kompetentās iestādes šīs regulas nolūkā
sadarbojas ar EVTI saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

Or. en



PR\893715LV.doc 21/26 PE483.701v01-00

LV

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tās apmainās ar visu vajadzīgo 
informāciju un dokumentiem, lai apzinātu 
un novērstu šīs regulas pārkāpumus.

2. Kompetentās iestādes nekavējoties 
sniedz EVTI visu informāciju, kas 
nepieciešama tās pienākumu veikšanai 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010. 
EVTI un kompetentās iestādes apmainās 
ar visu vajadzīgo informāciju un 
dokumentiem, lai apzinātu un novērstu šīs 
regulas pārkāpumus.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
2. panta 3. punktu vai 8. panta 5. punktu, 
stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā 
pēc minētā akta paziņošanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei nav cēluši 
iebildumus vai ja pirms minētā termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka necels 
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas minēto termiņu 
pagarina par diviem mēnešiem.

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
2. panta 3. punktu vai 8. panta 5. punktu, 
stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome trīs mēnešu laikā 
pēc minētā akta paziņošanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei nav cēluši 
iebildumus vai ja pirms minētā termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka necels 
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina 
par trim mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

ECON komiteja iebildumu sniegšanai attiecībā uz deleģētajiem aktiem parasti izmanto 3 plus 
3 mēnešu termiņu.
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Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants
EVTI personāls un resursi

EVTI līdz [..]* izvērtē personāla un 
resursu vajadzības, kas radušās, 
uzņemoties pilnvaras un pienākumus 
saskaņā ar šo regulu, un par to iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai.
___________
* OV, lūdzu, ievietojiet datumu: 
12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) šīs regulas ietekmi uz riska kapitāla 
tirgu un to, kā tā sekmējusi Savienības 
vadošās pozīcijas ražošanā un sabiedrības 
problēmu risināšanu, kā minēts 
I pielikuma II un III daļā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (ES) 
Nr. ../.., ar ko izveido Pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 2014.-
2020. gadam „Apvārsnis 2020”;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) to administratīvo pasākumu un
sankciju efektivitāti, samērīgumu un 
piemērošanu, ko saskaņā ar šo regulu 
paredzējušas dalībvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bc) Eiropas riska kapitāla fondu veikto 
ieguldījumu ģeogrāfisko sadalījumu un 
sadalījumu pa nozarēm.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Pašreizējais konteksts

Uzņēmējdarbības inovācijas rada ne tikai pievienoto vērtību un jaunas darbavietas, bet ir arī 
ļoti svarīgas sabiedrības sociālās pārveides un ekoloģisko pārmaiņu nodrošināšanai. Taču ES 
šajā jomā vērojams pastāvīgs virzības trūkums. Galvenais iemesls ir tas, ka ES patlaban ir 
pārāk maz inovatīvu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU). 

Eiropas inovatīvajiem MVU joprojām ir sarežģīti saņemt finansējumu, kas tiem vajadzīgs 
uzņēmējdarbības sākšanai un attīstībai. Bankas bieži vien negribīgi finansē inovatīvus 
uzņēmumus to darbības sākumposmā vairāku neizdevīgu faktoru dēļ, piemēram, augsts riska 
profils, mazs darbības mērogs, agrāk neizmēģināti uzņēmējdarbības modeļi un zemi 
ieņēmumi.  

Tādēļ ir jārod alternatīvi inovatīvu MVU finansēšanas avoti. Šajā sakarībā liela nozīme var 
būt riska kapitāla fondiem, jo tie var sniegt trūkstošo finansējumu ieguldījumiem inovācijās. 
Tie nodrošina kapitāla vai kvazikapitāla finansējumu jauniem un/vai maziem uzņēmumiem ar 
sagaidāmu ilgtermiņa izaugsmes potenciālu, finansējot to attīstību darbības sākumposmā. 
Atšķirībā no privātiem kapitāla fondiem (kas galvenokārt orientējas uz izpirkšanu) riska 
kapitāla fondi paralēli uzņēmējiem iegulda uzņēmumos ilgtermiņā.  

Tomēr prakse liecina, ka ES riska kapitāla fondi joprojām ir nepietiekami attīstīti 
salīdzinājumā ar ASV. Kontinentālās Eiropas riska kapitāla fondi patiešām ir daudz mazāki 
nekā ASV fondi un veic mazāk ieguldījumu mazākā skaitā uzņēmumu, ieguldot mazākas 
summas katrā no tiem. Turklāt atšķirībā no ASV riska kapitāla fondiem, kuri daudz labprātāk 
iegulda uzņēmējdarbības sākumposmā, Eiropas riska kapitāla fondi veic kapitāla finansējumu 
galvenokārt vēlākā posmā un, lai gan tas ir drošāks risinājums, mazākā mērā sekmē labāku 
rezultātu sasniegšanu.

ES riska kapitāla tirgus fragmentācija noteikti ir viens no galvenajiem iemesliem riska 
kapitāla tirgus vājajiem darbības rezultātiem Eiropā. Nozare nav sasniegusi kritisko masu, jo 
tai jādarbojas vairākās dalībvalstīs ar atšķirīgām tiesiskām un regulatīvām sistēmām un tas 
apgrūtina pārrobežu ieguldījumu veikšanu. Tādēļ referents uzskata, ka integrēta un 
darbībspējīgāka riska kapitāla tirgus izveide Eiropā varētu būtiskā mērā uzlabot riska kapitāla 
tirgus darbības rezultātus Eiropā un līdz ar to sekmēt jaunu un ļoti inovatīvu Eiropas 
uzņēmumu attīstību.   

Piekšlikuma saturs

Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu regulai par Eiropas riska kapitāla fondiem, jo tajā 
paredzēti vienoti noteikumi par riska kapitāla fondu darbību. 
Tos piemērojot, jaunā sistēma ļaus Eiropas riska kapitāla fondiem palielināt kapitālu un brīvi 
ieguldīt ES teritorijā, veidojot uzticamu, drošu un tiesiski stabilu tirgus vidi. 

Sīkāk precizējot, priekšlikumā paredzēts turpmāk minētais: 
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– priekšlikumā ieviesta skaidra Eiropas riska kapitāla fonda definīcija, kas ietver šādas 
svarīgākās prasības: i) vismaz 70 % no savām kopējām kapitāla iemaksām fonds iegulda 
MVU; ii) tā pārvaldāmie kopējie aktīvi nepārsniedz EUR 500 miljonu robežvērtību; iii) tas 
nodrošina kapitāla vai kvazikapitāla finansējumu šiem MVU (t.s. „jaunu kapitālu”) un iv) tas 
neizmanto aizņemto līdzekļu īpatsvara palielināšanu (t.i., fonds neiegulda vairāk kapitāla nekā 
ir saņēmis no investoriem, tādēļ tam nav parādsaistību). Īstermiņa aizņēmumi būtu jāpieļauj 
tikai tādā gadījumā, lai ļautu fondam nosegt ārkārtējas likviditātes vajadzības;  

– priekšlikumā paredzēti vienoti noteikumi par to ieguldītāju kategorijām, ko uzskata 
par tiesīgiem ieguldīt Eiropas riska kapitāla fondos. Kritērijiem atbilstošus fondus drīkst 
finansēt tikai ieguldītāji, kuri saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK uzskatāmi par profesionāliem 
ieguldītājiem, un daži citi tradicionāli riska kapitāla ieguldītāji (piemēram, finansiāli 
nodrošinātas privātpersonas vai uzņēmējdarbības mecenāti); 

– priekšlikumā visiem kritērijiem atbilstošu riska kapitāla fondu pārvaldītājiem 
paredzētas vienotas prasības attiecībā uz reģistrāciju un ES tirgdarbības pasi, un tas 
nodrošinās piekļuvi tiesīgiem ieguldītājiem visā ES un palīdzēs izveidot vienlīdzīgus darbības 
noteikumus visiem riska kapitāla tirgus dalībniekiem;  

– priekšlikumā ietvertas obligātās pārredzamības, organizatoriskās un uzņēmējdarbības 
veikšanas prasības, kuras jāievēro pārvaldniekiem. 

Referenta nostāja

Paužot atbalstu priekšlikuma par riska kapitāla fondiem svarīgākajiem elementiem, referents 
ierosina regulas priekšlikumā izdarīt vairākus grozījumus.

Pirmais grozījumu kopums attiecas uz „kritērijiem atbilstoša riska kapitāla fonda” definīciju 
(3. panta a) apakšpunkts). Referents patiesi uzskata, ka riska kapitāla fondiem vajadzētu būt 
slēgta tipa, lai nodrošinātu, ka to akcijas nav izpērkamas par naudu vai vērtspapīriem līdz to 
likvidācijas brīdim. Šāds noteikums nodrošinātu, ka Eiropas riska kapitāla fondi ir aizsargāti 
no akcionāru pēkšņas vēlmes izpirkt savas akcijas. Turklāt referents uzskata, ka Eiropas riska 
kapitāla fondiem jāatrodas Eiropas Savienībā, lai efektīvi izvairītos no tā, ka riska kapitāla 
fondi, kuru pārvaldnieks atrodas ES, tiek reģistrēti nodokļu oāzēs ar mērķi apiet nodokļus vai 
regulatīvās arbitrāžas dēļ. 

Referents plāno sekmēt Eiropas riska kapitāla tirgus jauna finansējuma piesaistīšanu, jēdzienā 
„kritērijiem atbilstoši ieguldījumi” ietverot ne tikai kapitāla vai kvazikapitāla instrumentus, 
bet arī citu Eiropas riska kapitāla fondu akcijas vai daļas (3. panta b) apakšpunkts). Tādējādi 
referents plāno arī atzīt korporatīvo riska ieguldījumu aizvien pieaugošo lomu citos Eiropas 
riska kapitāla fondos.

Referents arī ievieš vairākus grozījumus „kritērijiem atbilstoša portfeļuzņēmuma” definīcijā 
saskaņā ar regulu par Eiropas riska kapitāla fondiem (3. panta d) apakšpunkts). Pirmais 
grozījums paredz no „kritērijiem atbilstoša portfeļuzņēmuma” jēdziena izslēgt visus finanšu 
produktus vai pakalpojumu sniedzējus, izņemot Eiropas riska kapitāla fondus un finanšu 
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tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējus. Lai mazinātu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 
referents arī ierosina aizliegt „kritērijiem atbilstošu portfeļuzņēmumu” atrašanos nodokļu 
oāzēs vai jebkādās slepenību nodrošinošās jurisdikcijās. Trešais grozījums paredz nodrošināt 
to, ka kritērijiem atbilstoši portfeļuzņēmumi ir jaunāki par pieciem gadiem, lai mazinātu riska 
kapitāla pases nepareizas izmantošanas iespējamību, piemēram, vecāku un attīstītāku 
uzņēmumu finansēšanai. 

Referents saskaņā ar Padomes Direktīvu 2001/23/EK atgādina, ka regulas priekšlikumā būtu 
arī jāparedz, ka ir aizsargātas to uzņēmumu darbinieku tiesības, kurus tiešā veidā kontrolē 
Eiropas riska kapitāla fondu pārvaldnieki. 

Visbeidzot, referents arī uzskata, ka fondu pārvaldniekam attiecībā uz katru Eiropas riska 
kapitāla fondu, ko tas pārvalda, ir jāizraugās viens depozitārijs, kas atbild par aktīvu drošu 
glabāšanu un pārraudzības funkcijām. Šāds noteikums nodrošinātu pašreizējās Kopienas 
sistēmas nepārtrauktību, ņemot vērā to, ka gan Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu direktīvā, gan Direktīvā par alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem ir 
paredzēts, ka kolektīviem ieguldījumu uzņēmumiem un alternatīviem ieguldījumu fondiem ir 
obligāti jāizraugās depozitārijs. 


