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ĪSS PAMATOJUMS 

Komisijas priekšlikums par akcionāru iesaistīšanu tika laists klajā 2014. gada aprīlī. Tā 

mērķis ir uzlabot biržā kotētu uzņēmumu ilgtermiņa pārvaldības perspektīvu.  

 

Šobrīd pārāk daudz uzņēmumu pārmērīgi pievēršas tam, lai izpildītu prasības īstermiņā gūt 

lielu peļņu un ieņēmumus. Šāda dinamika izraisa plānošanas trūkumus, nepietiekamus 

ieguldījumus un neoptimālus darbības rādītājus ilgtermiņā.  

 

Lai vismaz daļēji atrisinātu šo problēmu, Komisija vēlas mazākuma akcionāriem — jo īpaši 

institucionālajiem ieguldītājiem — piešķirt pārredzamāku, viegli īstenojamu un ietekmīgu 

uzdevumu korporatīvajā pārvaldībā. Proti, ja ieguldītāji iesaistās lielākā mērā un ja viņu 

iesaistīšanās notiek ar izteiktāku ilgtermiņa mērķi, uzņēmumi lielāku pioritāti piešķirs 

ilgtermiņa jautājumiem. No tā savukārt iegūs gan institucionālo ieguldītāju galasaņēmēji un 

aktīvu pārvaldītāji, gan uzņēmumi un sabiedrība kopumā. 

 

Vispārējā pieeja 

 

Referents vēlētos skatīt šo iniciatīvu vispārējā saistībā ar ieinteresēto personu līdzdalību 

korporatīvajā pārvaldībā. Lai gan šajā konkrētajā priekšlikumā galvenā uzmanība ir pievērsta 

akcionāriem, būtu jāpatur prātā, ka būtiski svarīgi ir arī citi dalībnieki, piemēram, darbinieki, 

patērētāji un vietējās sabiedrības. Lai uzņēmumi būtu labi pārvaldīti, ir jāciena visas 

ieinteresētās personas un visām ieinteresētajām personām ir jābūt aktīvi iesaistītām. 

 

Attiecībā uz priekšlikuma principiem un pamatojumu referents kopumā izprot un atbalsta 

Komisijas nostādnes. Īstermiņa domāšana ir ļoti izplatīta. Tas ir neracionāli attiecībā uz 

vairākumu dalībnieku, un būtu saprātīgi mēģināt to labot. Viens no veidiem, kā to darīt, ir 

veicināt akcionāru aktīvāku iesaistīšanos. Komisijas ierosinātais pasākumu kopums nav 

brīnumlīdzeklis, taču, mazākais, ir saprātīgs solis pareizajā virzienā. 

 

Korekcijas 

 

Uz šā vispārējā pamata referents uzskata, ka priekšlikumā jāveic korekcijas septiņos svarīgos 

jautājumos. 

 

1. Lai akcionāri būtu aktīvi iesaistīti, dažādu akcionāru starpā ir jānotiek dialogam par 

jautājumiem saistībā ar uzņēmumu. Īpašniekiem ir jārunā citam ar citu. Lai pastiprinātu 

iesaistīšanos, šis dialogs būtu jāveicina. Nolūkā ņemt vērā šo aspektu būtu jāpaplašina 

noteikumi par akcionāru identifikāciju (3.a pants). Pēc tam, kad uzņēmums ir identificējis 

savus akcionārus, ikvienam akcionāram vajadzētu būt iespējai vērsties pie uzņēmuma, lai 

saņemtu citu akcionāru kontaktinformāciju. Izmantojot šo informāciju, var uzsākt jaunus 

dialogus. Ja šim lietderīgajam mehānismam nosaka pienācīgus ierobežojumus, tam būtu 

pilnībā jāsaskan ar datu aizsardzības noteikumiem. 

 

2. Nepamatoti uzlikti maksājumi saistībā ar pārrobežu mēroga iesaistīšanos diemžēl ir samērā 

izplatīti. Tāpēc, lai aizsargātu iekšējā tirgus darbību, ir skaidri jānorāda, ka visi ar akcionāru 
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identificēšanu, informācijas nosūtīšanu un akcionāru tiesību izmantošanu saistītie maksājumi 

nedrīkst atšķirties valstspiederības dēļ (3.d pants). 

 

3. Pamatpārredzamībai nevajadzētu būt izvēles iespējai. Lai nodrošinātu tiesību aktu 

pieņemamu efektivitāti un vienlīdzīgus konkurences apstākļus, visiem institucionālajiem 

ieguldītājiem un aktīvu pārvaldītājiem būtu jāuzliek pienākums izstrādāt iesaistīšanas politiku 

un to piemērot pārredzamā veidā (3.f pants). Tā ir ļoti minimāla prasība, ko viegli var izpildīt 

visi dalībnieki, kas jau veic stabilu un labi organizētu uzņēmējdarbību. 

 

4. Saistībā ar šo pašu vispārējo jautājumu būtu jāuzlabo arī pārredzamība atiecībā uz to, kā 

aktīvu pārvaldītāji īsteno institucionālo ieguldītāju pilnvarojumus (3.h pants). Lai neradītu 

„melno caurumu” attiecībā uz neiesaistītu personu vēlmi sekot līdzi šīm galvenajām 

darbībām, visa informācija, kas nav sensitīva, būtu jāpublisko. 

 

5. Lai atalgojuma sistēma būtu racionāla un jēgpilna, politiku nevar pārlieku daudz vai bieži 

neievērot. Tāpēc atkāpe no politikas būtu jāpieņem tikai tad, ja tā ietekmē maksimālo 

atalgojuma summu un ja tā ir ārkārtas situācija, piemēram, ja uzņēmumā ir vadības krīze 

(9.a pants). Ja uzņēmums vienreiz ir atkāpies no politikas un vēlas to darīt atkārtoti, ir 

pamatoti prasīt, lai tas akcionāriem iesniegtu pārskatītas politikas priekšlikumu. 

 

6. Lai atbalstītu pārredzamību un saglabātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, atalgojuma 

politikā vienmēr būtu jāiekļauj attiecība starp vadītāju un darbinieku atalgojumu (9.a pants). 

Šo attiecību nāksies dažādi interpretēt atkarībā no, piemēram, uzņēmējdarbības veida un 

uzņēmuma ģeogrāfiskā izvietojuma. Tomēr tā allaž ir noderīgs parametrs, ko var — un ko 

vajadzētu — atklāt visiem uzņēmumiem. 

 

7. Komisijas priekšlikums attiecībā uz saistīto pušu darījumiem ir nedaudz par vērienīgu 

(9.c pants). Lai novērstu problemātiskas ļaunprātīgu darījumu shēmas, būtu vajadzīga 

pienācīga minimālā Eiropas robežvērtība, taču šai vērtībai nav jābūt pārlieku augstai. 

Nepieciešams nedaudz samazināt prasības. Šķiet īpaši pamatoti ļaut dalībvalstīm izlemt — 

atkarībā no valsts noteikumiem un prakses —, vai prasība rīkot akcionāru balsojumu ir 

samērīga attiecībā uz visiem saistīto pušu darījumiem, kuri tiek slēgti par vairāk nekā 5 % 

aktīvu, vai arī tā būtu jāpiemēro tikai tiem darījumiem, kas nav noslēgti atbilstoši tirgus 

nosacījumiem. 

GROZĪJUMI 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

Virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Priekšlikums Priekšlikums 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES DIREKTĪVA 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES DIREKTĪVA 
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ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā 

uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas 

veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES 

attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo 

pārvaldību dažiem elementiem 

ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā 

uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas 

veicināšanu, Direktīvu 2013/34/ES un 

Direktīvu 2004/109/EK attiecībā uz 

dažiem ziņošanas elementiem 

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

 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Finanšu krīze ir atklājusi, ka akcionāri 

daudzos gadījumos atbalsta vadītāju 

pārmērīga īstermiņa riska uzņemšanos. 

Turklāt ir skaidri pierādījumi, ka 

ieguldījumu saņēmēju uzņēmumu un 

institucionālo ieguldītāju un aktīvu 

pārvaldītāju iesaistīšanās pašreizējais 

“uzraudzības” līmenis ir nepietiekams, kas 

var novest pie biržu sarakstos iekļautu 

uzņēmumu neoptimālas korporatīvās 

pārvaldības un darbības rezultātiem. 

(2) Finanšu krīze ir atklājusi, ka akcionāri 

daudzos gadījumos atbalsta vadītāju 

pārmērīga īstermiņa riska uzņemšanos. 

Turklāt ir skaidri pierādījumi, ka 

ieguldījumu saņēmēju uzņēmumu un 

institucionālo ieguldītāju un aktīvu 

pārvaldītāju iesaistīšanās pašreizējais 

“uzraudzības” līmenis ir nepietiekams, kas 

var novest pie biržu sarakstos iekļautu 

uzņēmumu neoptimālas korporatīvās 

pārvaldības un darbības rezultātiem. Šim 

konkrētajam priekšlikumam vajadzētu būt 

vispārēji vērstam uz pārredzamības 

palielināšanu un uz attiecīgo ieinteresēto 

personu aktīvas līdzdalības ievērošanu un 

nodrošināšanu; tāpēc vispārējā saistībā ar 

ieinteresēto personu līdzdalību sevišķa 

nozīme ir citiem dalībniekiem, piemēram, 

darba ņēmējiem, patērētājiem un vietējām 

sabiedrībām. 
 

 

 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Lai vēl vairāk veicinātu akcionāru 

tiesību izmantošanu un iesaistīšanu starp 

biržu sarakstos iekļautiem uzņēmumiem un 

akcionāriem, biržu sarakstos iekļautiem 

uzņēmumiem vajadzētu būt iespējai 

identificēt savus akcionārus un tieši 

sazināties ar viņiem. Tāpēc šajā direktīvā 

būtu jāparedz satvars, lai nodrošinātu, ka 

akcionārus var identificēt. 

(4) Lai vēl vairāk veicinātu akcionāru 

tiesību izmantošanu un iesaistīšanu starp 

biržu sarakstos iekļautiem uzņēmumiem un 

akcionāriem, biržu sarakstos iekļautiem 

uzņēmumiem vajadzētu būt iespējai 

identificēt savus akcionārus un tieši 

sazināties ar viņiem. Tāpēc nolūkā uzlabot 

pārredzamību un dialogu šajā direktīvā 

būtu jāparedz satvars, lai nodrošinātu, ka 

akcionārus var identificēt. Ar nosacījumu, 

ka akcionāru identificēšanas mērķis ir 

sasniegts, dalībvalstīm vajadzētu būtu 

iespējai rīkoties elastīgi nolūkā saglabāt 

pašreizējās valsts sistēmas, piemēram, 

attiecībā uz akcionāru identificēšanu, 

izmantojot citus līdzekļus, ne tikai ar 

starpnieku palīdzību. 
 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Lai veicinātu kapitāla ieguldījumus visā 

Savienībā un ar akcijām saistīto tiesību 

izmantošanu, šai direktīvai būtu jānovērš 

pārrobežu pretstatā iekšzemes akciju 

turējumu cenu diskriminācija, izmantojot 

labāku informācijas atklāšanu par 

starpnieku sniegto pakalpojumu cenām, 

maksām un maksājumiem. Trešo valstu 

starpniekiem, kas ir nodibinājuši filiāli 

Savienībā, būtu jāattiecina noteikumi par 

akcionāru identifikāciju, informācijas 

nosūtīšanu, akcionāru tiesību veicināšanu 

un cenu, maksu un maksājumu 

pārredzamību, lai nodrošinātu to 

noteikumu efektīvu piemērošanu, kas 

attiecas uz akcijām, ko tur šādi starpnieki. 

(7) Lai veicinātu kapitāla ieguldījumus visā 

Savienībā un ar akcijām saistīto tiesību 

izmantošanu, ar šo direktīvu būtu 

jāpieprasa, lai visas cenas, maksas un citi 

maksājumi par starpnieku sniegtajiem 

pakalpojumiem ir pārredzami, 

nediskriminējoši un samērīgi. Jebkādai 

atšķirībai maksājumos, kas uzlikti 

dažādiem pakalpojumu izmantotājiem, 

būtu jāatspoguļo to faktisko izmaksu 

atšķirība, kuras izraisījusi šo 

pakalpojumu sniegšana. Lai aizsargātu 

vienotā tirgus nedalāmību un darbību, 

nebūtu jānosaka atšķirīgi maksājumi 

valstspiederības dēļ. Trešo valstu 

starpniekiem, kas ir nodibinājuši filiāli 

Savienībā, būtu jāattiecina noteikumi par 
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akcionāru identifikāciju, informācijas 

nosūtīšanu, akcionāru tiesību veicināšanu 

un cenu, maksu un maksājumu 

pārredzamību, lai nodrošinātu to 

noteikumu efektīvu piemērošanu, kas 

attiecas uz akcijām, ko tur šādi starpnieki. 

 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Efektīva un ilgtspējīga akcionāru 

iesaistīšana ir viens no biržu sarakstos 

iekļauto uzņēmumu korporatīvās 

pārvaldības modeļa stūrakmeņiem; šis 

modelis ir atkarīgs no kontroles un 

līdzsvara starp dažādām iestādēm un 

dažādām ieinteresētajām personām. 

(8) Efektīva un ilgtspējīga akcionāru 

iesaistīšana ir viens no biržu sarakstos 

iekļauto uzņēmumu korporatīvās 

pārvaldības modeļa stūrakmeņiem; šis 

modelis ir atkarīgs no kontroles un 

līdzsvara starp dažādām iestādēm un 

dažādām ieinteresētajām personām: 

klientiem, piegādātājiem, darba ņēmējiem 

un vietējās sabiedrības. 

 

 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Institucionālie ieguldītāji un aktīvu 

pārvaldītāji ir biržu sarakstos iekļauto 

uzņēmumu svarīgi akcionāri Savienībā, un 

tāpēc viņiem var būt svarīga nozīme šo 

uzņēmumu korporatīvajā pārvaldībā, bet 

plašākā mērogā arī attiecībā uz šo 

uzņēmumu stratēģiju un ilgtermiņa 

darbības rezultātiem. Tomēr pēdējo gadu 

pieredze liecina, ka institucionālie 

ieguldītāji un aktīvu pārvaldītāji bieži nav 

iesaistīti uzņēmumos, kuros viņi tur 

(9) Institucionālie ieguldītāji un aktīvu 

pārvaldītāji ir Savienības biržu sarakstos 

iekļauto uzņēmumu svarīgi akcionāri, un 

tāpēc viņiem var būt svarīga nozīme šo 

uzņēmumu korporatīvajā pārvaldībā, bet 

plašākā mērogā arī attiecībā uz šo 

uzņēmumu stratēģiju un ilgtermiņa 

darbības rezultātiem. Tomēr pēdējo gadu 

pieredze liecina, ka institucionālie 

ieguldītāji un aktīvu pārvaldītāji bieži nav 

iesaistīti uzņēmumos, kuros viņi tur 
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akcijas, un pierādījumi liecina, ka kapitāla 

tirgi rada spiedienu uz uzņēmumiem 

darboties īstermiņā, kas var novest pie 

neoptimāla ieguldījumu līmeņa, piemēram, 

pētniecībā un attīstībā, tādējādi kaitējot 

uzņēmumu un ieguldītāja ilgtermiņa 

darbības rezultātiem. 

akcijas, un pierādījumi liecina, ka kapitāla 

tirgi rada spēcīgu spiedienu uz 

uzņēmumiem darboties galvenokārt 

īstermiņā, kas var novest pie neoptimāla 

ieguldījumu līmeņa, piemēram, pētniecībā 

un attīstībā, tādējādi kaitējot uzņēmumu un 

ieguldītāja ilgtermiņa darbības rezultātiem. 

 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Institucionālie ieguldītāji un aktīvu 

pārvaldītāji bieži nav pārredzami attiecībā 

uz ieguldījumu stratēģijām un viņu 

iesaistīšanas politiku, un tās īstenošanu. 

Šādas informācijas publiskošana varētu 

labvēlīgi ietekmēt ieguldītāju izpratni, 

ļautu galīgajiem saņēmējiem, piemēram, 

turpmākajiem pensionāriem, optimizēt 

lēmumus par ieguldījumiem, veicinātu 

ieguldītāju un viņu akcionāru dialogu, 

veicinātu akcionāru iesaistīšanu un 

stiprinātu uzņēmumu pārskatatbildību pret 

pilsonisko sabiedrību. 

(10) Institucionālie ieguldītāji un aktīvu 

pārvaldītāji bieži nav pārredzami attiecībā 

uz viņu iesaistīšanas politiku, viņu 

ieguldījumu stratēģijām, to īstenošanu un 

rezultātiem. Šādas informācijas 

publiskošana dažādā ziņā labvēlīgi 

ietekmētu ieguldītāju izpratni, ļautu 

galīgajiem saņēmējiem, piemēram, 

turpmākajiem pensionāriem, optimizēt 

lēmumus par ieguldījumiem, veicinātu 

uzņēmumu un to akcionāru dialogu, 

veicinātu akcionāru iesaistīšanu un 

stiprinātu uzņēmumu pārskatatbildību pret 

pilsonisko sabiedrību. 

 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Tāpēc institucionālajiem ieguldītājiem 

un aktīvu pārvaldītājiem būtu jāizstrādā 

politika par akcionāru iesaistīšanu, kas cita 

starpā nosaka, kā viņi akcionāru 

iesaistīšanu integrē savā ieguldījumu 

(11) Tāpēc institucionālajiem ieguldītājiem 

un aktīvu pārvaldītājiem būtu jāizstrādā 

politika par akcionāru iesaistīšanu, kas cita 

starpā nosaka, kā viņi akcionāru 

iesaistīšanu integrē savā ieguldījumu 
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stratēģijā, uzrauga ieguldījumu saņēmējus 

uzņēmumus, veic dialogu ar ieguldījumu 

saņēmējiem uzņēmumiem un izmanto 

balsstiesības. Tādā iesaistīšanas politikā 

būtu jāietver politikas nostādnes, lai 

novērstu faktiskus vai iespējamus interešu 

konfliktus, piemēram, institucionālā 

ieguldītāja vai aktīvu pārvaldītāja finanšu 

pakalpojumu sniegšanu. Šī politika, tās 

īstenošana un tās rezultāti būtu jāpublisko 

katru gadu. Ja institucionālie ieguldītāji 

vai aktīvu pārvaldītāji nolemj neizstrādāt 

iesaistīšanas politiku un/vai nolemj 

neatklāt tās īstenošanu un rezultātus, viņi 

par to sniedz skaidru un pamatotu 

paskaidrojumu. 

stratēģijā, uzrauga ieguldījumu saņēmējus 

uzņēmumus, veic dialogu ar ieguldījumu 

saņēmējiem uzņēmumiem un izmanto 

balsstiesības. Tādā iesaistīšanas politikā 

būtu jāietver politikas nostādnes, lai 

novērstu faktiskus vai iespējamus interešu 

konfliktus, piemēram, institucionālā 

ieguldītāja vai aktīvu pārvaldītāja finanšu 

pakalpojumu sniegšanu. Šī politika, tās 

īstenošana un tās rezultāti būtu jāpublisko 

katru gadu. Ja informācija, kas jāatklāj 

par balsojumu, ir ļoti apjomīga, 

izņēmuma gadījumos vajadzētu būt 

iespējai atklāt precīzu minētās 

informācijas kopsavilkumu. Turklāt 

dalībvalstīm vajadzētu būtu iespējai 

noteikt, ka izņēmuma gadījumos un ar 

kompetentās iestādes apstiprinājumu, 

pamatojoties uz skaidriem kritērijiem, 

institucionālajam ieguldītājam vai aktīvu 

pārvaldītājam var tikt atļauts neatklāt 

daļu infomācijas saistībā ar iesaistīšanas 

politiku, ja minētās informācijas daļas 

atklāšana nopietni kaitētu institucionālā 

ieguldītāja, aktīvu pārvaldītāja vai 

ieguldījumu saņēmēja uzņēmuma 

komerciālajam stāvoklim. 
 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Lai paplašinātu akcionāru 

iesaistīšanas ideju, uzņēmumiem būtu 

jāapsver akcionārus pārstāvošu struktūru 

(akcionāru komisiju) izveide ar nolūku 

pārraudzīt fondu pārvaldnieku darbības. 

Šādu komisiju locekļus būtu jāievēl 

atsevišķiem ieguldītājiem vai pašreizējiem 

vai turpmākiem to pensiju saņēmējiem, 

kuras pārvalda uzņēmuma aktīvu 

pārvaldītājs. 

 



 

PE541.604v02-00 10/60 AD\1049563LV.doc 

LV 

 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Institucionālajiem ieguldītājiem katru 

gadu būtu jāpublisko tas, kā viņu kapitāla 

ieguldījumu stratēģija ir saskaņota ar viņu 

saistību profilu un ilgumu un kā tā veicina 

viņu aktīvu vidēja termiņa un ilgtermiņa 

darbības rezultātus. Ja viņi izmanto aktīvu 

pārvaldītājus, vai nu ar diskrecionāriem 

pilnvarojumiem, kas saistīti ar aktīvu 

pārvaldību atsevišķi, vai apvienojot 

līdzekļus, viņiem būtu jāpublisko ar aktīvu 

pārvaldītāju noslēgtās vienošanās galvenie 

elementi par vairākiem jautājumiem, 

piemēram, vai tā stimulē aktīvu 

pārvaldītāju saskaņot savu ieguldījumu 

stratēģiju un lēmumus ar institucionālā 

ieguldītāja saistību profilu un ilgumu, vai 

tā stimulē aktīvu pārvaldītāju pieņemt 

lēmumus par ieguldījumiem, pamatojoties 

uz uzņēmuma vidēja termiņa un ilgtermiņa 

darbības rādītājiem un iesaistīties 

uzņēmumos, kā tā novērtē aktīvu 

pārvaldītāju darbības rezultātus, atlīdzības 

struktūru par aktīvu pārvaldības 

pakalpojumiem un portfeļa 

mērķapgrozījumu. Tas veicinātu pienācīgu 

interešu saskaņošanu starp institucionālo 

ieguldītāju galasaņēmējiem, aktīvu 

pārvaldītājiem un ieguldījumu saņēmējiem 

uzņēmumiem un, iespējams, ilgtermiņa 

ieguldījumu stratēģiju izstrādi un 

ilgtermiņa attiecības ar ieguldījumu 

saņēmējiem uzņēmumiem, kas ietver 

akcionāru iesaistīšanu. 

(12) Institucionālajiem ieguldītājiem katru 

gadu būtu jāpublisko tas, kā viņu kapitāla 

ieguldījumu stratēģija ir saskaņota ar viņu 

saistību profilu un ilgumu un kā tā veicina 

viņu aktīvu vidēja termiņa un ilgtermiņa 

darbības rezultātus.Ja viņi izmanto aktīvu 

pārvaldītājus, vai nu ar diskrecionāriem 

pilnvarojumiem, kas saistīti ar aktīvu 

pārvaldību atsevišķi, vai apvienojot 

līdzekļus, viņiem būtu jāpublisko ar aktīvu 

pārvaldītāju noslēgtās vienošanās galvenie 

elementi par vairākiem jautājumiem, 

piemēram, vai tā stimulē aktīvu 

pārvaldītāju saskaņot savu ieguldījumu 

stratēģiju un lēmumus ar institucionālā 

ieguldītāja saistību profilu un ilgumu, vai 

tā stimulē aktīvu pārvaldītāju pieņemt 

lēmumus par ieguldījumiem, pamatojoties 

uz uzņēmuma vidēja termiņa un ilgtermiņa 

darbības rādītājiem un iesaistīties 

uzņēmumos, kā tā novērtē aktīvu 

pārvaldītāju darbības rezultātus, atlīdzības 

struktūru par aktīvu pārvaldības 

pakalpojumiem un portfeļa 

mērķapgrozījumu. Tas veicinātu pienācīgu 

interešu saskaņošanu starp institucionālo 

ieguldītāju galasaņēmējiem, aktīvu 

pārvaldītājiem un ieguldījumu saņēmējiem 

uzņēmumiem un, iespējams, ilgtermiņa 

ieguldījumu stratēģiju izstrādi un 

ilgtermiņa attiecības ar ieguldījumu 

saņēmējiem uzņēmumiem, kas ietver 

akcionāru iesaistīšanu. Ja izņēmuma 

gadījumos institucionālais ieguldītājs 

izmanto ļoti daudz aktīvu pārvaldītāju, 

vajadzētu būt iespējamam atklāt minētās 

informācijas kopsavilkumu. Turklāt 

dalībvalstīm vajadzētu būtu iespējai 



 

AD\1049563LV.doc 11/60 PE541.604v02-00 

 LV 

noteikt, ka izņēmuma gadījumos un ar 

kompetentās iestādes apstiprinājumu, 

pamatojoties uz skaidriem kritērijiem, 

institucionālajam ieguldītājam var tikt 

atļauts neatklāt daļu infomācijas saistībā 

ar minētajiem ieguldījumu stratēģijas 

aspektiem, ja minētās informācijas daļas 

atklāšana nopietni kaitētu institucionālā 

ieguldītāja vai aktīvu pārvaldītāja 

komerciālajam stāvoklim. 

 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Aktīvu pārvaldītājiem būtu jāatklāj 

institucionālajiem ieguldītājiem, kā viņu 

ieguldījumu stratēģija un tās īstenošana ir 

saskaņā ar aktīvu pārvaldības vienošanos 

un kā ieguldījumu stratēģija un lēmumi 

veicina institucionālā ieguldītāja aktīvu 

vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības 

rezultātus. Turklāt viņiem būtu jāatklāj, 

vai viņi pieņem ieguldījumu lēmumus, 

pamatojoties uz vērtējumiem par 

ieguldījumu saņēmēja uzņēmuma vidēja 

termiņa un ilgtermiņa darbības rezultātiem, 

kā ir veidots viņu portfelis un portfeļa 

apgrozījums, faktiskie vai iespējamie 

interešu konflikti un tas, vai aktīvu 

pārvaldītājs izmanto pilnvarotos 

padomdevējus savu iesaistīšanas darbību 

nolūkā. Šī informācija ļautu 

institucionālajam ieguldītājam labāk 

uzraudzīt aktīvu pārvaldītāju, nodrošinātu 

stimulus pienācīgai interešu saskaņošanai 

un akcionāru iesaistīšanai. 

(13) Aktīvu pārvaldītājiem būtu jāatklāj, kā 

viņu ieguldījumu stratēģija un tās 

īstenošana saskan ar aktīvu pārvaldības 

vienošanos. Aktīvu pārvaldītājiem būtu 

jāpublisko tas, vai viņi pieņem 

ieguldījumu lēmumus, pamatojoties uz 

vērtējumiem par ieguldījumu saņēmēja 

uzņēmuma vidēja termiņa un ilgtermiņa 

darbības rezultātiem, portfeļa apgrozījums, 

faktiskie vai iespējamie interešu konflikti, 

tas, vai aktīvu pārvaldītājs izmanto 

pilnvarotos padomdevējus savu 

iesaistīšanas darbību nolūkā, un kā viņu 

ieguldījumu stratēģija kopumā veicina 

institucionālā ieguldītāja aktīvu vidēja 

termiņa un ilgtermiņa darbības rezultātus. 

Aktīvu pārvaldītājiem būtu jāatklāj 

institucionālajam ieguldītājam tas, kā tika 

veidots portfelis un portfeļa apgrozījuma 

izmaksas. Šī informācija ļautu 

institucionālajam ieguldītājam labāk 

uzraudzīt aktīvu pārvaldītāju un veicināt 

viņa darbību, kā arī attiecīgā gadījumā — 

ieinteresētās personas un viņu darbību 

kopumā, kas radītu stimulus pienācīgai 

interešu saskaņošanai un akcionāru 

iesaistīšanai. Ja aktīvu pārvaldītājam 
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saskaņā ar citiem Savienības tiesību 

aktiem ir pienākums atklāt ar 

ieguldījumiem saistītu informāciju, 

atklāšanas pienākums šajā saistībā 

nebūtu jāattiecina uz informāciju, uz ko 

jau attiecas šādi tiesību akti. Turklāt 

dalībvalstīm vajadzētu būtu iespējai 

noteikt, ka izņēmuma gadījumos un ar 

kompetentās iestādes apstiprinājumu, 

pamatojoties uz skaidriem kritērijiem, 

aktīvu pārvaldītājam var tikt atļauts 

neatklāt daļu infomācijas par minētajiem 

ieguldījumu stratēģijas aspektiem, ja 

minētās informācijas daļas atklāšana 

nopietni kaitētu aktīvu pārvaldītāja vai 

institucionālā ieguldītāja komerciālajam 

stāvoklim. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Lai uzlabotu informāciju kapitāla 

ieguldījumu ķēdē, dalībvalstīm būtu 

jānodrošina, ka pilnvarotie padomdevēji 

pieņem un īsteno atbilstošus pasākumus, 

lai garantētu, ka viņu balsošanas ieteikumi 

ir precīzi un ticami, pamatojoties uz rūpīgu 

analīzi par visu informāciju, kas ir viņu 

rīcībā, un viņus neietekmē esošs vai 

iespējams interešu konflikts vai 

uzņēmējdarbības attiecības. Viņiem būtu 

jāatklāj konkrēta būtiska informācija 

saistībā ar viņu balsošanas ieteikumu 

sagatavošanu un jebkuru faktisku vai 

iespējamu interešu konfliktu vai 

uzņēmējdarbības attiecībām, kas var 

ietekmēt balsošanas ieteikumu 

sagatavošanu. 

(14) Lai uzlabotu informāciju kapitāla 

ieguldījumu ķēdē, dalībvalstīm būtu 

jānodrošina, ka pilnvarotie padomdevēji 

pieņem un īsteno atbilstošus pasākumus, 

lai garantētu, ka viņu balsošanas ieteikumi 

ir precīzi un ticami, pamatojoties uz rūpīgu 

analīzi par visu informāciju, kas ir viņu 

rīcībā, un viņus neietekmē esošs vai 

iespējams interešu konflikts vai 

uzņēmējdarbības attiecības. Viņiem būtu 

jāatklāj konkrēta būtiska informācija 

saistībā ar viņu balsošanas ieteikumu 

sagatavošanu un jebkuru faktisku vai 

iespējamu interešu konfliktu vai 

uzņēmējdarbības attiecībām, kas varētu, ja 

netiktu pienācīgi risinātas, ietekmēt 

balsošanas ieteikumu sagatavošanu. 
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Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) Uzņēmuma vadītāju atalgojuma 

politikai arī būtu jāveicina uzņēmuma 

izaugsme ilgtermiņā, lai tā atbilstu 

efektīvākai uzņēmumu pārvaldības 

praksei un nebūtu saistīta (pilnībā vai 

lielā mērā) ar īstermiņa ieguldījumu 

mērķiem. 

 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai nodrošinātu, ka akcionāriem ir 

efektīva ietekme uz atalgojuma politiku, 

viņiem būtu jāpiešķir tiesības apstiprināt 

atalgojuma politiku, pamatojoties uz 

skaidru, saprotamu un visaptverošu 

pārskatu par uzņēmuma atalgojuma 

politiku, kura būtu jāsaskaņo ar uzņēmuma 

uzņēmējdarbības stratēģiju, mērķiem, 

vērtībām un ilgtermiņa interesēm un kurā 

būtu jāietver pasākumi, lai izvairītos no 

interešu konfliktiem. Uzņēmumiem būtu 

jāmaksā atalgojums saviem vadītājiem 

saskaņā ar atalgojuma politiku, kuru ir 

apstiprinājuši akcionāri. Apstiprinātā 

atalgojuma politika būtu nekavējoties 

jāpublisko. 

(16) Lai nodrošinātu, ka akcionāriem ir 

efektīva ietekme uz atalgojuma politiku, 

viņiem būtu jāpiešķir tiesības ar balsojumu 

apstiprināt atalgojuma politiku. Šai 

politikai vajadzētu būtu skaidrai, 
saprotamai un visaptverošai, vienlaikus 

ņemot vērā uzņēmuma specifiskos 

aspektus. Tā būtu jāsaskaņo ar uzņēmuma 

uzņēmējdarbības stratēģiju, mērķiem, 

vērtībām un ilgtermiņa interesēm un tajā 

būtu jāietver pasākumi, lai izvairītos no 

interešu konfliktiem. Šai politikai būtu 

jānosaka un jāpaskaidro paredzētā 

attiecība starp uzņēmumu vadītāju un 

citus amatus ieņemošo darbinieku 

atalgojuma korekcijām. Tas būtu 

lietderīgs rādītājs attiecībā uz atalgojuma 

izmaiņām uzņēmumā. Uzņēmumiem būtu 

jāmaksā atalgojums saviem vadītājiem 

tikai saskaņā ar atalgojuma politiku, kuru ir 

saņēmuši un apstiprinājuši akcionāri. 

Apstiprinātā atalgojuma politika būtu 

nekavējoties jāpublisko. 
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Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Lai nodrošinātu, ka atalgojuma 

politikas īstenošana saskan ar apstiprināto 

politiku, akcionāriem būtu jāpiešķir 

tiesības balsot par uzņēmuma atalgojuma 

ziņojumu. Lai nodrošinātu vadītāju 

pārskatatbildību, atalgojuma ziņojumam 

vajadzētu būt skaidram un saprotamam un 

būtu jāsniedz visaptverošs pārskats par 

atalgojumu, kas piešķirts atsevišķiem 

vadītājiem iepriekšējā finanšu gadā. Ja 

akcionāri balso pret atalgojuma ziņojumu, 

uzņēmumam nākamajā atalgojuma 

ziņojumā būtu jāizskaidro, kā ir ņemts vērā 

akcionāru balsojums. 

(17) Lai nodrošinātu, ka atalgojuma 

politikas īstenošana saskan ar apstiprināto 

politiku, akcionāriem būtu jāpiešķir 

tiesības gada kopsapulcē balsot par 

uzņēmuma atalgojuma ziņojumu. Lai 

nodrošinātu vadītāju pārskatatbildību, 

atalgojuma ziņojumam vajadzētu būt 

skaidram un saprotamam un būtu jāsniedz 

visaptverošs pārskats par atalgojumu, kas 

piešķirts atsevišķiem vadītājiem iepriekšējā 

finanšu gadā vai kas vēl ir jāizmaksā. Ja 

akcionāri balso pret atalgojuma ziņojumu, 

būtu jārīko atklāta viedokļu apmaiņa, 

kurā akcionāri varētu paskaidrot 

noraidījuma iemeslus. Uzņēmumam 

nākamajā atalgojuma ziņojumā būtu 

jāizskaidro, kā ir ņemts vērā akcionāru 

balsojums un paziņojumi. 

 

 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) Lielāka pārredzamība attiecībā uz 

lielu uzņēmumu darbībām un jo īpaši 

attiecībā uz gūto peļņu, samaksāto peļņas 

nodokli un saņemtajām subsīdijām ir 

būtiski svarīga, lai nodrošinātu akcionāru 

un citu ES iedzīvotāju uzticību 

uzņēmumiem un veicinātu viņu 

iesaistīšanu. Tāpēc obligātu pārskatu 

sniegšanu šajā jomā var uzskatīt par 
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svarīgu elementu, kas veido uzņēmumu 

korporatīvo atbildību pret akcionāriem un 

sabiedrību. 

 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

18.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18a) Ir skaidri jānošķir vadītāju 

atalgojuma noteikšanas procedūras un 

darbinieku algu veidošanas sistēmas. 

Tādēļ noteikumiem par atalgojumu 

nebūtu jāskar LESD 153. panta 5. punktā 

garantēto pamattiesību pilnīga 

īstenošana, vispārējie valsts līgumtiesību 

un darba tiesību principi un, attiecīgā 

gadījumā, sociālo partneru tiesības slēgt 

un īstenot koplīgumus saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem un tradīcijām. 

Pamatojums 

Tas ir Direktīvas 2013/26/ES (CRD IV) 69. apsvēruma pielāgots variants. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

18.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18b) Noteikumiem par atalgojumu 

attiecīgā gadījumā nebūtu jāskar valsts 

tiesību aktos paredzētie noteikumi par 

darbinieku pārstāvību pārvaldes, vadības 

un/vai uzraudzības struktūrā. 

Pamatojums 

Šeit vērā ņemama atsauce ir Direktīvas 2013/36/ES 91. panta 13. punkts. 
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Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Darījumi ar saistītām pusēm var kaitēt 

uzņēmumiem un to akcionāriem, jo tie var 

sniegt saistītajai pusei iespēju piesavināties 

vērtību, kas pieder uzņēmumam. Tādējādi 

ir svarīgi atbilstoši drošības pasākumi 

akcionāru interešu aizsardzībai. Šā iemesla 

dēļ dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 

saistīto pušu darījumiem, kas veido vairāk 

nekā 5 % no uzņēmumu aktīviem, vai 

darījumiem, kas var būtiski ietekmēt 

peļņu vai apgrozījumu, būtu jāpiemēro 

akcionāru balsojums kopsapulcē. Ja saistīto 

pušu darījumā ir iesaistīts akcionārs, šis 

akcionārs būtu jāizslēdz no šā balsojuma. 

Uzņēmumam nevajadzētu būt atļauts 

noslēgt darījumu, pirms akcionāri nav 

apstiprinājuši darījumu. Attiecībā uz 

saistīto pušu darījumiem, kas veido vairāk 

nekā 1 % no to aktīviem, uzņēmumiem 

būtu publiski jāpaziņo par šādiem 

darījumiem darījuma noslēgšanas brīdī un 

paziņojumam būtu jāpievieno neatkarīgas 

trešās personas ziņojums, kurā novērtē, 

vai darījums atbilst tirgus nosacījumiem 

un apstiprina, vai no akcionāru, tostarp 

mazākuma akcionāru, perspektīvas 

darījums ir godīgs un pamatots. 

Dalībvalstīm vajadzētu būt atļauts atbrīvot 

darījumus, kuri noslēgti starp uzņēmumu 

un tam pilnībā piederošiem 

meitasuzņēmumiem. Dalībvalstīm 

vajadzētu būt arī iespējai ļaut uzņēmumiem 

pieprasīt akcionāru iepriekšēju 

apstiprinājumu atsevišķu skaidri noteiktu 

veidu atkārtotiem darījumiem, kas 

pārsniedz 5 procentus no aktīviem, un 

atsevišķos gadījumos pieprasīt no 

akcionāriem iepriekšēju atbrīvojumu no 

(19) Darījumi ar saistītām pusēm var kaitēt 

uzņēmumiem un to akcionāriem, jo tie var 

sniegt saistītajai pusei iespēju piesavināties 

vērtību, kas pieder uzņēmumam. Tāpēc ir 

svarīgi atbilstoši drošības pasākumi 

akcionāru interešu aizsardzībai. Šā iemesla 

dēļ dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 

saistīto pušu darījumiem, kas nav noslēgti 

saskaņā ar standarta nosacījumiem 

parastajā uzņēmējdarbības kārtībā un kas 
veido vairāk nekā 5 % no uzņēmumu 

aktīviem, būtu jāpiemēro akcionāru 

balsojums kopsapulcē. Ja saistīto pušu 

darījumā ir iesaistīts akcionārs, šis 

akcionārs būtu jāizslēdz no šā balsojuma. 

Uzņēmumam nevajadzētu būt atļauts 

noslēgt darījumu, pirms akcionāri nav 

apstiprinājuši darījumu. Attiecībā uz 

saistīto pušu darījumiem, kas veido vairāk 

nekā 1 % no to aktīviem, uzņēmumiem 

būtu publiski jāpaziņo par šādiem 

darījumiem ne vēlāk kā darījuma 

noslēgšanas brīdī. Dalībvalstīm vajadzētu 

būt atļauts šo prasību neattiecināt uz 

darījumiem, kuri noslēgti starp uzņēmumu 

un tam pilnībā piederošiem 

meitasuzņēmumiem. Dalībvalstīm 

vajadzētu būt arī iespējai ļaut uzņēmumiem 

īpašos gadījumos pieprasīt akcionāru 

iepriekšēju apstiprinājumu atsevišķu 

skaidri noteiktu veidu atkārtotiem 

darījumiem, kas pārsniedz 5 procentus no 

aktīviem, un iespējai ļaut uzņēmumiem 

pieprasīt no akcionāriem iepriekšēju 

atbrīvojumu no pienākuma nekavējoties 

atklāt informāciju par atkārtotiem 

darījumiem, kas pārsniedz 1 procentu no 

aktīviem, ar nosacījumu, ka visa 



 

AD\1049563LV.doc 17/60 PE541.604v02-00 

 LV 

pienākuma iesniegt neatkarīgas trešās 

personas ziņojumu par atkārtotiem 

darījumiem, kas pārsniedz 1 procentu no 

aktīviem, lai veicinātu uzņēmumus noslēgt 

šādus darījumus.  

informācija par šādiem darījumiem tiek 

atklāta atbrīvojuma perioda beigās, lai 

veicinātu uzņēmumus noslēgt šādus 

darījumus.  

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un 

Padomes 1995. gada 24. oktobra 

Direktīvu 95/46/EK6, ir jāpanāk līdzsvars 

starp akcionāru tiesību izmantošanas 

veicināšanu un tiesībām uz privāto dzīvi un 

personas datu aizsardzību. Identifikācijas 

informācija par akcionāriem būtu 

jāierobežo līdz attiecīgo akcionāru vārdam 

un kontaktinformācijai. Šai informācijai 

vajadzētu būt precīzai, un tā būtu 

jāatjaunina, un starpniekiem, kā arī 

uzņēmumiem būtu jāļauj labot vai dzēst 

visus nepareizos vai nepilnīgos datus. Šo 

identifikācijas informāciju par akcionāriem 

nevajadzētu izmantot citiem mērķiem, 

izņemot akcionāru tiesību izmantošanas 

veicināšanu. 

(20) Ņemot vērā Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 

1995. gada 24. oktobra 

Direktīvu 95/46/EK6, ir jāpanāk līdzsvars 

starp akcionāru tiesību izmantošanas 

veicināšanu un tiesībām uz privāto dzīvi un 

personas datu aizsardzību. Identifikācijas 

informācija par akcionāriem būtu 

jāierobežo līdz attiecīgo akcionāru vārdam 

un kontaktinformācijai. Šai informācijai 

vajadzētu būt precīzai, un tā būtu 

jāatjaunina un jāglabā drošā veidā, un 

starpniekiem, kā arī uzņēmumiem būtu 

jāļauj labot vai dzēst visus nepareizos vai 

nepilnīgos datus. Šo identifikācijas 

informāciju par akcionāriem nevajadzētu 

izmantot citiem mērķiem, izņemot 

akcionāru tiesību izmantošanas 

veicināšanu. Informācijā par atsevišķu 

vadītāju atalgojumu nebūtu jāiekļauj 

sensitīvi personas dati par veselību un 

citām kategorijām, kas minētas 

Direktīvas 95/46/EK 8. pantā. Informācija 

būtu jāizmanto tikai nolūkā veicināt 

akcionāru tiesību izmantošanu un padarīt 

pārredzamu un pārskatatbildīgu viņu 

darbību, pildot vadītāju funkcijas. 

Uzņēmumiem būtu jāīsteno atbilstoši 

pasākumi, lai ierobežotu sabiedrības 

piekļuvi personas datiem, piemēram, no 

savas tīmekļa vietnes izņemot tiešas saites, 

kas ved uz šādiem datiem, ja šie dati 
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vairākus gadus pēc to sākotnējās 

izpaušanas vairs nav būtiski svarīgi 

akcionāru tiesību izpildes veicināšanai. 
 

_____________ ____________ 

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 

1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK 

par personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.). 

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 

1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK 

par personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) Lai nodrošinātu, ka būtiski saziņas 

mehānismi tiek pārvaldīti pēc iespējas 

efektīvi, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras 

saskaņā ar LESD 290. pantu pieņemt 

deleģētos aktus ar mērķi noteikt konkrētas 

prasības, kas jāizpilda attiecībā uz 

akcionāru identificēšanu, informācijas 

nosūtīšanu un akcionāru tiesību 

izmantošanas veicināšanu. Ir īpaši 

svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 

darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 

tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 

sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 

būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga 

un atbilstīga attiecīgo dokumentu 

nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 

Padomei. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

21. apsvērums 

 



 

AD\1049563LV.doc 19/60 PE541.604v02-00 

 LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 

saistībā ar to noteikumu īstenošanu, kas 

attiecas uz akcionāru identifikāciju, 

informācijas nosūtīšanu, akcionāru 

tiesību izmantošanas veicināšanu un 
atalgojuma ziņojumu, īstenošanas pilnvaras 

būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras 

būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 182/20117. 

(21) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 

saistībā ar to noteikumu īstenošanu, kas 

attiecas uz atalgojuma ziņojumu, Komisijai 

būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs 

pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr. 182/20117. 

_____________ ____________ 

7 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

7 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

22. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Lai nodrošinātu, ka šajā direktīvā 

noteiktās prasības vai pasākumi, ar kuriem 

īsteno šo direktīvu, tiek piemēroti praksē, 

par šo prasību neievērošanu būtu jāpiemēro 

sankcijas. Tādā nolūkā sankcijām 

vajadzētu būt pietiekami preventīvām un 

samērīgām. 

(22) Lai nodrošinātu, ka šajā direktīvā 

noteiktās prasības vai pasākumi, ar kuriem 

īsteno šo direktīvu, tiek piemēroti praksē, 

par šo prasību neievērošanu būtu jāpiemēro 

valsts tiesību aktos paredzētās sankcijas. 

Šajā nolūkā sankcijām vajadzētu būt 

pietiekami preventīvām un samērīgām. 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 
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1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) panta 1. punktā pievieno šādu teikumu: (a) panta 1. punktu groza šādi: 

 

 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 2007/36/EK 

1. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Direktīva nosaka arī prasības akcionāru 

izmantotiem starpniekiem, lai nodrošinātu 

to, ka akcionārus var identificēt, rada 

noteiktu veidu ieguldītāju iesaistīšanas 

politikas pārredzamību un rada papildu 

tiesības akcionāriem pārraudzīt 

uzņēmumus.  

Šī direktīva nosaka prasības attiecībā uz 

tādu konkrētu akcionāru tiesību 

izmantošanu, kuras ir saistītas ar 

balsstiesīgajām akcijām, saistībā ar to 

uzņēmumu akcionāru kopsapulcēm, kuru 

juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuru 

akcijas atļauts tirgot regulētā tirgū, kas 

atrodas vai darbojas dalībvalstī. Direktīva 

nosaka arī prasības attiecībā uz akcionāru 

identificēšanu, informācijas pārsūtīšanu 

un akcionāru tiesību izmantošanas 

veicināšanu; nostiprina institucionālo 

ieguldītāju, aktīvu pārvaldītāju un 

pilnvaroto padomdevēju pārredzamības 

noteikumus; paredz akcionāriem papildu 

tiesības pārraudzīt uzņēmumus. 

 

 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2007/36/EK 

1. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. 4. Ib nodaļa attiecas uz 4. Ib nodaļa attiecas uz institucionālajiem 
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institucionālajiem ieguldītājiem un aktīvu 

pārvaldītājiem, ciktāl tie iegulda, tieši vai 

ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma 

starpniecību, institucionālo ieguldītāju 

vārdā, ciktāl tie iegulda akcijās. 

ieguldītājiem un pilnvarotajiem 

padomdevējiem. Tā attiecas arī uz aktīvu 

pārvaldītājiem, ciktāl tie iegulda, tieši vai 

ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma 

starpniecību, institucionālo ieguldītāju 

vārdā, ciktāl tie iegulda akcijās. 

 

 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

2. pants – f punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) “institucionālais ieguldītājs” ir 

uzņēmums, kas veic dzīvības 

apdrošināšanas darbību 2. panta 1. punkta 

a) apakšpunkta nozīmē un nav izslēgts 

saskaņā ar 3. pantu Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvā 2002/83/EK9, un 

papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 

institūcija, uz kuru attiecas Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2003/41/EK10 darbības joma 

saskaņā ar tās 2. pantu, ja vien dalībvalstis 

nav izvēlējušās pilnībā vai daļēji 

nepiemērot minēto direktīvu minētajai 

institūcijai saskaņā ar minētās direktīvas 

5. pantu; 

(f) “institucionālais ieguldītājs” ir 

uzņēmums, kas veic dzīvības 

apdrošināšanas darbību Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2009/138/EK9 2. panta 

3. punkta a), b) un c) apakšpunkta nozīmē 

un pārapdrošināšanas darbību attiecībā 

uz dzīvības apdrošinašanas saistībām un 

nav izslēgts saskaņā ar minētās direktīvas 

3., 4., 9., 10., 11. vai 12. pantu, un 

papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 

institūcija, uz kuru attiecas Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2003/41/EK10 darbības joma 

saskaņā ar tās 2. pantu, ja vien dalībvalstis 

nav izvēlējušās pilnībā vai daļēji 

nepiemērot minēto direktīvu minētajai 

institūcijai saskaņā ar minētās direktīvas 

5. pantu; 

 

_____________ ____________ 

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 5. novembra 

Direktīva 2002/83/EK par dzīvības 

apdrošināšanu (OV L 345, 19.12.2002., 

1. lpp.). 

9 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.). 
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10 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2003. gada 3. jūnija Direktīva 2003/41/EK 

par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 

institūciju darbību un uzraudzību (OV L 

235, 23.9.2003., 10. lpp.).  

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2003. gada 3. jūnija Direktīva 2003/41/EK 

par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 

institūciju darbību un uzraudzību 

(OV L 235, 23.9.2003., 10. lpp.).  

 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

2. pants – g punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(g) “aktīvu pārvaldītājs” ir ieguldījumu 

sabiedrība, kā definēts Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvas 2004/39/EK11 

4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, kas 

sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumus 

institucionālajiem ieguldītājiem, AIFP 

(alternatīvu ieguldījumu fondu 

pārvaldnieks), kā definēts Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2011/61/ES12 4. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā, kurš neatbilst 

nosacījumiem atbrīvojuma piešķiršanai 

saskaņā ar minētās direktīvas 3. pantu, vai 

pārvaldības sabiedrība, kā definēts Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2009/65/EK13 2. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā; vai ieguldījumu 

sabiedrība, kas pilnvarota saskaņā ar 

Direktīvu 2009/65/EK, ja tā nav 

izraudzījusies pārvaldības sabiedrību, kas 

saskaņā ar minēto direktīvu pilnvarota tās 

pārvaldībai; 

(g) “aktīvu pārvaldītājs” ir ieguldījumu 

sabiedrība, kā definēts Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvas 2014/65/ES11 

4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, kas 

sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumus 

institucionālajiem ieguldītājiem, AIFP 

(alternatīvu ieguldījumu fondu 

pārvaldnieks), kā definēts Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2011/61/ES12 4. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā, kurš neatbilst 

nosacījumiem atbrīvojuma piešķiršanai 

saskaņā ar minētās direktīvas 3. pantu, vai 

pārvaldības sabiedrība, kā definēts Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2009/65/EK13 2. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā; vai ieguldījumu 

sabiedrība, kas pilnvarota saskaņā ar 

Direktīvu 2009/65/EK, ja tā nav 

izraudzījusies pārvaldības sabiedrību, kas 

saskaņā ar minēto direktīvu pilnvarota tās 

pārvaldībai; 

_____________ ____________ 

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004. gada 21. aprīļa 

Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz 

finanšu instrumentu tirgiem un ar ko 

groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 

93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ 

11 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 (pārstrādāta 

redakcija) (OV L 173, 12.6.2014., 
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Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 

145, 30.4.2004., 1. lpp.).  

349. lpp.). 

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES 

par alternatīvo ieguldījumu fondu 

pārvaldniekiem un par grozījumiem 

Direktīvā 2003/41/EK, 

Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) 

Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) 

Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 

1. lpp.). 

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES 

par alternatīvo ieguldījumu fondu 

pārvaldniekiem un par grozījumiem 

Direktīvā 2003/41/EK, 

Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) 

Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) 

Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 

1. lpp.). 

 
13 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.). 

13 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.). 

 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

2. pants – h punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(h) “akcionāru iesaistīšana” ir uzraudzība, 

ko veic akcionārs atsevišķi vai kopā ar 

citiem akcionāriem, pār uzņēmumiem 

tādos jautājumos kā stratēģija, darbības 

rezultāti, risks, kapitāla struktūra un 

korporatīvā pārvaldība, īstenojot dialogu ar 

uzņēmumiem par šiem jautājumiem un 

balsojot kopsapulcē; 

(h) “akcionāru iesaistīšana” ir uzraudzība, 

ko veic akcionārs atsevišķi vai kopā ar 

citiem akcionāriem neoficiālā vai oficiālā 

grupā, pār uzņēmumiem tādos jautājumos 

kā stratēģija, darbības rezultāti, darba 

kārtības noteikšana, risks, kapitāla 

struktūra, cilvēkresursi un korporatīvā 

pārvaldība, īstenojot dialogu ar 

uzņēmumiem un, attiecīgā gadījumā, ar 

citām ieinteresētajām personām par šiem 

jautājumiem un balsojot kopsapulcēs, un 

citas darbības saistībā ar šādiem 

uzraudzības centieniem; 
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Pamatojums 

Akcionāru iesaistīšana ne vienmēr attiecas tikai uz dialogu ar uzņēmumu. Tai būtu jāattiecas 

arī uz sarunām ar darbiniekiem (vai to pārstāvjiem), ar NVO, kas iesaistītas jautājumos 

saistībā ar uzņēmuma darbību, vai citām ieinteresētajām personām. 

 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

2. pants – l punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(l) “vadītājs” ir jebkurš uzņēmuma 

pārvaldes, vadības vai uzraudzības 

struktūras loceklis; 

(l) “vadītājs” ir jebkurš uzņēmuma 

pārvaldes, vadības vai uzraudzības 

struktūras loceklis, vai tad, ja un ciktāl 

šādu struktūru nav, persona, kas ieņem 

līdzīgu amatu; 

 

Pamatojums 

Dažās dalībvalstīs definīcija, kas vērsta tikai uz oficiālām struktūrām, neaptvertu visas 

personas, kas varētu pamatoti tikt uzskatītas par vadītājiem. Piemēram, tas attiecas uz 

izpilddirektoru sistēmā, kurā nepastāv oficiāla vadības struktūra. 

 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

2. pants – ja punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ja) “ieinteresētā persona” ir jebkura 

atsevišķa persona, grupa, organizācija vai 

vietējā sabiedrība, ko ietekmē uzņēmuma 

darbība un tās rezultāti vai kam ir citāda 

veida intereses attiecībā uz uzņēmuma 

darbību vai tās rezultātiem; 
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Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns) 

Direktīva 2007/36/EK 

2.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Iekļauj šādu pantu: 

 “2.a pants 

 Datu aizsardzība 

 Dalībvalstis nodrošina, ka jebkāda 

personas datu apstrāde saskaņā ar šo 

direktīvu ir veikta atbilstoši valsts tiesību 

aktiem, ar ko īsteno Direktīvu 95/46/EK.” 

Pamatojums 

Šā vispārējā noteikuma (kam būtu jāattiecas uz Akcionāru tiesību direktīvu kopumā) mērķis ir 

uzsvērt, ka ikvienā attiecīgā gadījumā būtu pilnībā jāievēro datu aizsardzības noteikumi. 

 

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

IA nodaļa – 3.a pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka starpnieki 

piedāvā uzņēmumiem iespēju to 

akcionāru identificēšanai. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumiem 

ir iespēja identificēt savus akcionārus. 

 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

IA nodaļa – 3.a pants – 2. punkts - 1.a daļa (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Paziņojamo kontaktinformāciju veido 

tikai mītnes vietas adrese, e-pasta adrese, 

īpašumā esošo akciju skaits un 

balsstiesību daļa. 
 

 Dalībvalstis var noteikt, ka 

identificētajiem akcionāriem ir iespēja 

nesazināties ar attiecīgo uzņēmumu. Šādā 

gadījumā tiek izveidots mehānisms, kas 

ļauj akcionāriem vienkāršā veidā darīt 

savu vēlmi zināmu uzņēmumam. 

 

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.a pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Dalībvalstis nodrošina, ka 

uzņēmumi, kas ir identificējuši savus 

akcionārus, pēc pieprasījuma dara 

akcionāram pieejamu sarakstu ar visu to 

identificēto akcionāru vārdiem un 

kontaktinformāciju, kuriem pieder vairāk 

nekā 0,5 % akciju. 

 Dalībvalstis var atļaut uzņēmumiem par 

šāda saraksta padarīšanu pieejamu 

akcionāram pieprasīt samaksu. Maksa un 

tās aprēķins ir pārredzama un 

nediskriminējoša. Uzņēmumi nodrošina, 

ka pat tad, ja visi akcionāri pieprasa šādu 

sarakstu, kopējie ieņēmumi no maksas 

uzlikšanas nepārsniedz 50 % faktisko 

izmaksu, kuras radušās saistībā ar 

akcionāru identificēšanu. 

Pamatojums 

Lai akcionāru iesaistīšana noritētu bez aizķeršanās, ir svarīgi, lai dažādu akcionāru starpā 
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notiktu dialogs par jautājumiem saistībā ar uzņēmumu. Šāda dialoga veicināšanas nolūkā 

būtu lietderīgi nodrošināt, ka akcionāri var saņemt no uzņēmuma citu akcionāru 

kontaktinformāciju, ja tā ir pieejama. 0,5 % robežvērtība noteikta, lai aizsargātu privātumu.  

Tā kā akcionāru identificēšana uzņēmumiem rada izmaksas, ir pamatoti, ja akcionāri, kas 

sarakstus izmanto, sedz daļu no faktiskajām identificēšanas izmaksām. 

 

 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.a pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Starpnieks pienācīgi informē akcionārus, 

ka viņu vārdu un kontaktinformāciju var 

nosūtīt identifikācijas nolūkā saskaņā ar šo 

pantu. Šo informāciju var izmantot vienīgi, 

lai veicinātu akcionāra tiesību 

izmantošanu. Uzņēmums un starpnieks 

nodrošina, ka fiziskās personas var labot 

vai dzēst jebkurus nepilnīgus vai 

neprecīzus datus, un nesaglabā 

informāciju, kas attiecas uz akcionāru, 

ilgāk kā 24 mēnešus pēc tās saņemšanas. 

3. Starpnieks pienācīgi informē akcionārus, 

ka viņu vārdu un kontaktinformāciju var 

nosūtīt identifikācijas nolūkā saskaņā ar šo 

pantu. Šo informāciju var izmantot vienīgi, 

lai veicinātu akcionāra tiesību 

izmantošanu. Akcionāri, kas saņem 

sarakstu, tajā iekļauto informāciju 

neizpauž. Akcionāri to izmanto tikai 

nolūkā sazināties ar citiem akcionāriem 

par jautājumiem saistībā ar uzņēmumu. 
Uzņēmums un starpnieks nodrošina, ka 

fiziskās un juridiskās personas var labot 

vai dzēst jebkurus nepilnīgus vai 

neprecīzus datus, un nesaglabā 

informāciju, kas attiecas uz akcionāru, 

ilgāk kā četrus gadus pēc tās saņemšanas. 

 

Pamatojums 

Akcionāriem, kas saņem sarakstu, būtu jāievēro stingri noteikumi. Lai šajā pantā minētais 

mehānisms pienācīgi darbotos, sarakstu nedrīkst izplatīt un var izmantot tikai nolūkā sākt 

sarunas ar citiem akcionāriem. Turklāt visiem akcionāriem — ne tikai fiziskām personām — 

vajadzētu būtu iespējai labot ar identifikāciju saistīto informāciju.  
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Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.a pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka netiek 

uzskatīts, ka starpnieks, kurš paziņo 

akcionāra vārdu un kontaktinformāciju, 

nav ievērojis kādu informācijas atklāšanas 

ierobežojumu, kas noteikts līgumā vai kādā 

normatīvā vai administratīvā aktā. 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka netiek 

uzskatīts, ka nedz starpnieks, kurš paziņo 

akcionāra vārdu un kontaktinformāciju, 

nedz uzņēmums, kurš akcionāram dara 

pieejamu identificēto akcionāru sarakstu, 

nav ievērojuši kādu informācijas 

atklāšanas ierobežojumu, kas noteikts 

līgumā vai kādā normatīvā vai 

administratīvā aktā. 

Pamatojums 

Grozījuma nolūks ir atspoguļot iepriekš veiktās izmaiņas pantā. 

 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.a pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

īstenošanas aktus, lai precizētu prasības 

nosūtīt informāciju, kas noteikta 2. un 

3. punktā, tostarp attiecībā uz nosūtāmo 

informāciju, pieprasījuma formātu un 

nosūtīšanu, un termiņiem, kas jāievēro. 

Minētos īstenošanas aktus pieņem 

saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 

minēta 14.a panta 2. punktā. 

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar -14.a pantu, lai precizētu 

prasības nosūtīt informāciju, kas noteikta 

2., 2.a un 3. punktā, attiecībā uz nosūtāmo 

informāciju, pieprasījuma formātu un 

nosūtīšanu, un termiņiem, kas jāievēro. 

Pamatojums 

Tā kā Komisijai piešķirtais uzdevums šajā gadījumā ir samērā apjomīgs, deleģētie akti ir 

piemērotāki par īstenošanas aktiem. Deleģētie akti arī nodrošina, ka Parlaments var būtiski 

ietekmēt procedūru. 
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Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.b pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 

uzņēmums izvēlas tieši nesazināties ar 

saviem akcionāriem, informāciju par viņu 

akcijām starpnieks nosūta viņiem vai 

saskaņā ar akcionāra norādījumiem – trešai 

personai bez liekas kavēšanās visos šādos 

gadījumos: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 

uzņēmums tieši nesazinās ar saviem 

akcionāriem, informāciju par viņu akcijām 

dara pieejamu uzņēmuma tīmekļa vietnē 

un starpnieks to nosūta viņiem vai saskaņā 

ar akcionāra norādījumiem — trešai 

personai bez liekas kavēšanās šādos 

gadījumos: 

 

 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.b pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

īstenošanas aktus, lai precizētu prasības 

nosūtīt informāciju, kas noteikta 1.–

4. punktā, tostarp attiecībā uz nosūtāmo 

saturu, termiņiem, kas jāievēro, un 

nosūtāmās informācijas veidiem un 

formātu. Minētos īstenošanas aktus 

pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 

kas minēta 14.a panta 2. punktā. 

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar -14.a pantu, lai precizētu 

prasības nosūtīt informāciju, kas noteikta 

1.–4. punktā, attiecībā uz nosūtāmo saturu, 

termiņiem, kas jāievēro, un nosūtāmās 

informācijas veidiem un formātu. 

Pamatojums 

Tā kā Komisijai piešķirtais uzdevums šajā gadījumā ir samērā apjomīgs, deleģētie akti ir 

piemērotāki par īstenošanas aktiem. Deleģētie akti arī nodrošina, ka Parlaments var būtiski 

ietekmēt procedūru. 
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Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.c pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumi 

apstiprina kopsapulcēs vai akcionāru vārdā 

nodotās balsis. Ja starpnieks nodod balsi, 

viņš balsošanas apstiprinājumu nosūta 

akcionāram. Ja turējumu ķēdē ir vairāk 

nekā viens starpnieks, apstiprinājumu 

nosūta starp starpniekiem bez liekas 

kavēšanās. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumi 

pēc akcionāru pieprasījuma apstiprina 

kopsapulcēs vai akcionāru vārdā nodotās 

balsis. Ja starpnieks nodod balsi, viņš 

pieprasīto balsošanas apstiprinājumu 

nosūta akcionāram. Ja turējumu ķēdē ir 

vairāk nekā viens starpnieks, pieprasīto 

apstiprinājumu starpnieki nosūta cits citam 

bez liekas kavēšanās. 

 Dalībvalstis var noteikt, ka uzņēmumi pēc 

kopsapulces publisko nodoto balsu 

apstiprinājumu savās tīmekļa vietnēs. 

Pamatojums 

Izmaksas un papildu slogs, ko radītu paziņošana visiem nobalsojušajiem akcionāriem, jo 

īpaši kopsapulču gadījumā ir nesamērīgi augsts. Tāpēc apstiprinājums būtu jāsniedz tikai pēc 

akcionāra pieprasījuma. Uzņēmumiem būtu jābūt arī iespējai publiskot nodoto balsu 

apstiprinājumu savā tīmekļa vietnē. 

 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.c pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

īstenošanas aktus, lai precizētu prasības 

veicināt akcionāru tiesību izmantošanu, kas 

noteiktas šā panta 1. un 2. punktā, tostarp 

attiecībā uz veicināšanas veidu un saturu, 

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus, lai precizētu prasības veicināt 

akcionāru tiesību izmantošanu, kas 

noteiktas šā panta 1. un 2. punktā, attiecībā 

uz veicināšanas veidu un saturu, balsojuma 
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balsojuma apstiprinājuma formu un 

termiņiem, kas jāievēro. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

pārbaudes procedūru, kas minēta 14.a 

panta 2. punktā. 

apstiprinājuma formu un termiņiem, kas 

jāievēro.  

Pamatojums 

Tā kā Komisijai piešķirtais uzdevums šajā gadījumā ir samērā apjomīgs, deleģētie akti ir 

piemērotāki par īstenošanas aktiem. Deleģētie akti arī nodrošina, ka Parlaments var būtiski 

ietekmēt procedūru. 

 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.d pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis ļauj starpniekiem noteikt 

cenas vai maksas par pakalpojumu, kas 

jāsniedz saskaņā ar šo nodaļu. Starpnieki 

publisko cenas, maksas un citus 

maksājumus atsevišķi par katru 

pakalpojumu, kas minēts šajā nodaļā.  

1. Dalībvalstis nodrošina, ka starpnieki 

atsevišķi par katru pakalpojumu publisko 

cenas, maksas un citus maksājumus par 

visiem pakalpojumiem, kas minēti šajā 

nodaļā un ko nesniedz bez maksas. 

 

Pamatojums 

Ir jāprecizē, ka jāpublisko visi maksājumi. 

 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.d pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka visi 

maksājumi, kurus starpnieks var iekasēt no 

akcionāriem, uzņēmumiem un citiem 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka visi 

maksājumi, kurus starpnieks var iekasēt no 

akcionāriem, uzņēmumiem un citiem 
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starpniekiem, ir nediskriminējoši un 

samērīgi. Jebkādas atšķirības iekasētajos 

maksājumos starp tiesību iekšzemes un 

pārrobežu izmantošanu pienācīgi pamato. 

starpniekiem, ir nediskriminējoši un 

samērīgi. Jebkāda atšķirība iekasētajos 

maksājumos no dažādiem pakalpojumu 

izmantotājiem atspoguļo to faktisko 

izmaksu atšķirību, kuras izraisījusi šo 

pakalpojumu sniegšana. Netiek noteikti 

atšķirīgi maksājumi valstspiederības dēļ. 

Pamatojums 

Atsauce uz faktiskajām izmaksām ir veids, kā precizēt, ko darbībā nozīmē „nediskriminējoši 

un samērīgi”. Turklāt, lai aizsargātu iekšējā tirgus nedalāmību un darbību, ir īpaši jānorāda, 

ka nekad nedrīkst noteikt atšķirīgus maksājumus valstspiederības dēļ. 

 

 

Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.f pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) risina sarunas un sadarbojas ar citām 

ieguldījumu saņēmēju uzņēmumos 

ieinteresētajām personām. 

 

 

Grozījums Nr.  46 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.f pants – 2. punkts – a apakšpunkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) institucionālais ieguldītājs vai aktīvu 

pārvaldītājs, vai ar tiem saistīti citi 

uzņēmumi piedāvā finanšu produktus vai 

tiem ir citas komerciālas attiecības ar 

ieguldījumu saņēmēju uzņēmumu; 

(a) institucionālais ieguldītājs vai aktīvu 

pārvaldītājs, vai ar tiem saistīti citi 

uzņēmumi, vai iesaistītais pilnvarotais 

padomdevējs piedāvā finanšu produktus 

vai tiem ir citas komerciālas attiecības ar 

ieguldījumu saņēmēju uzņēmumu; 

 

 



 

AD\1049563LV.doc 33/60 PE541.604v02-00 

 LV 

 

Grozījums Nr.  47 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.f pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka institucionālie 

ieguldītāji un aktīvu pārvaldītāji katru gadu 

publisko savu iesaistīšanas politiku, kā tā ir 

īstenota un tās rezultātus. Pirmajā teikumā 

minētajai informācijai ir jābūt pieejamai 

vismaz uzņēmuma tīmekļa vietnē. 

Institucionālie ieguldītāji un aktīvu 

pārvaldītāji par katru uzņēmumu, kurā viņi 

tur akcijas, atklāj, vai un kādā veidā tie 

balso attiecīgo uzņēmumu kopsapulcēs, un 

sniedz paskaidrojumu par savu balsošanas 

rīcību. Ja aktīvu pārvaldītājs balso 

institucionāla ieguldītāja vārdā, 

institucionālais ieguldītājs sniedz norādi 

par to, kur aktīvu pārvaldītājs ir publicējis 

šādu balsojuma informāciju.  

3. Dalībvalstis nodrošina, ka institucionālie 

ieguldītāji un aktīvu pārvaldītāji katru gadu 

publisko savu iesaistīšanas politiku, to, kā 

tā ir īstenota un tās rezultātus. Pirmajā 

teikumā minētajai informācijai ir jābūt 

pieejamai bez maksas un labi pamanāmā 

veidā vismaz institucionālā ieguldītāja un 

aktīvu pārvaldītāja tīmekļa vietnē. 

Institucionālie ieguldītāji un aktīvu 

pārvaldītāji par katru uzņēmumu, kurā viņi 

tur akcijas, atklāj, vai un kādā veidā tie 

balso attiecīgo uzņēmumu kopsapulcēs, un 

sniedz paskaidrojumu par savu balsošanas 

rīcību. Ja aktīvu pārvaldītājs balso 

institucionāla ieguldītāja vārdā, 

institucionālais ieguldītājs sniedz norādi 

par to, kur aktīvu pārvaldītājs ir publicējis 

šādu balsojuma informāciju. Ja izņēmuma 

gadījumā balsojuma informācija ir ļoti 

apjomīga, pienākums atklāt informāciju 

šajā saistībā var tikt izpildīts, atklājot 

precīzu attiecīgās informācijas 

kopsavilkumu. 
 

Pamatojums 

Ir svarīgi, lai informācija būtu pieejama bez maksas. Tuklāt, ja ieguldītāji un pārvaldītāji ir 

iesaistīti simtos vai tūkstošos uzņēmumu, izņēmuma kārtā vajadzētu būt iespējai sniegt 

balsojuma informācijas kopsavilkumu. 
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Grozījums Nr.  48 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.f pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Dalībvalstis var noteikt, ka izņēmuma 

gadījumos un ar kompetentās iestādes 

apstiprinājumu institucionālajam 

ieguldītājam vai aktīvu pārvaldītājam var 

tikt atļauts neatklāt noteiktu infomācijas 

daļu, kas ir jāatklāj saskaņā ar šo pantu, 

ja minētā informācijas daļa attiecas uz 

tuvākā laikā gaidāmiem notikumiem vai 

jautājumiem, par kuriem norit sarunas, 

un tās atklāšana nopietni kaitētu 

institucionālā ieguldītāja, aktīvu 

pārvaldītāja vai ieguldījumu saņēmēja 

uzņēmuma komerciālajam stāvoklim. 
 

 

 

Grozījums Nr.  49 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.f pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja institucionālie ieguldītāji vai aktīvu 

pārvaldītāji nolemj neizstrādāt 

iesaistīšanas politiku vai nolemj neatklāt 

tās īstenošanu un rezultātus, viņi par to 

sniedz skaidru un pamatotu 

paskaidrojumu. 

svītrots 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu tiesību aktu pieņemamu efektivitāti un vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 

visiem institucionālajiem ieguldītājiem un aktīvu pārvaldītājiem būtu jāuzliek pienākums 

izstrādāt iesaistīšanas politiku un to piemērot pārredzamā veidā. Tā ir ļoti minimāla prasība, 

ko viegli var izpildīt visi dalībnieki, kas jau veic stabilu un labi organizētu uzņēmējdarbību. 
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Grozījums Nr.  50 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.g pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka institucionālie 

ieguldītāji publisko to, kā viņu kapitāla 

ieguldījumu stratēģija (“ieguldījumu 

stratēģija”) ir saskaņota ar viņu saistību 

profilu un ilgumu un kā tā veicina viņu 

aktīvu vidēja termiņa un ilgtermiņa 

darbības rezultātus. Pirmajā teikumā 

minētajai informācijai ir jābūt pieejamai 

vismaz uzņēmuma tīmekļa vietnē tik ilgi, 

kamēr tā ir piemērojama. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka institucionālie 

ieguldītāji publisko to, kā viņu kapitāla 

ieguldījumu stratēģija (“ieguldījumu 

stratēģija”) ir saskaņota ar viņu saistību 

profilu un ilgumu un kā tā veicina viņu 

aktīvu vidēja termiņa un ilgtermiņa 

darbības rezultātus. Pirmajā teikumā 

minētajai informācijai ir jābūt pieejamai 

bez maksas vismaz institucionālā 

ieguldītāja tīmekļa vietnē tik ilgi, kamēr tā 

ir piemērojama. 

 

 

 

Grozījums Nr.  51 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.g pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) portfeļa mērķapgrozījums vai 

apgrozījuma diapazons, metode, ko 

izmanto apgrozījuma aprēķināšanai, un tas, 

vai ir izveidota kāda procedūra, ja aktīvu 

pārvaldītājs to pārsniedz; 

(e) attiecīgā gadījumā — portfeļa 

mērķapgrozījums vai apgrozījuma 

diapazons, metode, ko izmanto 

apgrozījuma aprēķināšanai, un tas, vai ir 

izveidota kāda procedūra, ja aktīvu 

pārvaldītājs to pārsniedz; 
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Grozījums Nr.  52 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.g pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ja izņēmuma gadījumos 

institucionālais ieguldītājs izmanto ļoti 

daudz aktīvu pārvaldītāju, šajā pantā 

paredzēto informācijas atklāšanas 

pienākumu var izpildīt, atklājot 

nepieciešamās informācijas precīzu 

kopsavilkumu. 
 

 

 

Grozījums Nr.  53 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.g pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Dalībvalstis var noteikt, ka izņēmuma 

gadījumos un ar kompetentās iestādes 

apstiprinājumu institucionālajam 

ieguldītājam var tikt atļauts neatklāt 

noteiktu infomācijas daļu, kas ir jāatklāj 

saskaņā ar šo pantu, ja minētā 

informācijas daļa attiecas uz tuvākā laikā 

gaidāmiem notikumiem vai jautājumiem, 

par kuriem norit sarunas, un tās 

atklāšana nopietni kaitētu institucionālā 

ieguldītāja vai aktīvu pārvaldītāja 

komerciālajam stāvoklim. 
 

 

 

Grozījums Nr.  54 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 



 

AD\1049563LV.doc 37/60 PE541.604v02-00 

 LV 

Direktīva 2007/36/EK 

3.g pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja vienošanās ar aktīvu pārvaldītāju 

neietver vienu vai vairākus elementus, kas 

minēti a)–f) apakšpunktā, institucionālais 

ieguldītājs par to sniedz skaidru un 

pamatotu paskaidrojumu. 

svītrots 

Pamatojums 

Visiem institucionālajiem ieguldītājiem un aktīvu pārvaldītājiem būtu jāpublisko minētie 

savas ieguldījumu stratēģijas aspekti. Ļaut atsevišķiem uzņēmumiem lemt par to, vai šo 

prasību ievērot, vai skaidrot, kāpēc tie nolēma nepubliskot atsevišķus savas ieguldījumu 

stratēģijas aspektus, nozīmē šī panta efektivitātes vājināšanu un vienlīdzīgu konkurences 

apstākļu kropļošanu starp dažādiem aktīvu pārvaldītājiem un institucionālajiem 

ieguldītājiem. 

 

 

Grozījums Nr.  55 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.h pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka aktīvu 

pārvaldītāji reizi pusgadā 

institucionālajam ieguldītājam, ar kuriem 

viņi ir noslēguši 3.g panta 2. punktā 

minēto vienošanos, atklāj to, kā viņu 

ieguldījumu stratēģija un tās īstenošana ir 

saskaņā ar minēto vienošanos un kā 

ieguldījumu stratēģija un tās īstenošana 

veicina institucionālā ieguldītāja aktīvu 

vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības 

rezultātus. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka aktīvu 

pārvaldītāji, kā noteikts 2. un 2.a punktā, 

atklāj to, kā viņu ieguldījumu stratēģija un 

tās īstenošana saskan ar 3.g panta 

2. punktā minēto vienošanos. 

 

Pamatojums 

Šā panta izmaiņu kopuma mērķis ir pārredzamības veicināšana. Sabiedrībai vajadzētu spēt 

sekot līdzi tam, kā aktīvu pārvaldītāji īsteno ieguldītāju uzticētās pilnvaras (3.g pants). Tomēr 

informācija, kas var būt sensitīva un nav sabiedrībai nepieciešama, lai novērtētu akcionāru 
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iesaistīšanas ilgtermiņa perspektīvu vai aspektus, būtu jāatklāj tikai ieguldītājam. Šāda 

informācijas atklāšana ir sevišķi noderīga, ja ir līdzsvara trūkums starp lieliem aktīvu 

pārvaldītājiem un maziem institucionāliem ieguldītājiem. 

 

 

Grozījums Nr.  56 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.h pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka aktīvu 

pārvaldītāji reizi pusgadā atklāj 

institucionālajam ieguldītājam visu šādu 

informāciju: 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka aktīvu 

pārvaldītāji ik gadu pilnībā atklāj 

sabiedrībai šādu informāciju: 

 

 

Grozījums Nr.  57 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.h pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) kā tika veidots portfelis un sniedz 

paskaidrojumu par portfeļa nozīmīgām 

izmaiņām iepriekšējā periodā; 

svītrots 

 

 

Grozījums Nr.  58 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.h pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) portfeļa apgrozījuma izmaksas; svītrots 
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Grozījums Nr.  59 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.h pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) viņu politika saistībā ar vērtspapīru 

aizdevumiem un tās īstenošanu; 

svītrots 

 

 

Grozījums Nr.  60 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.h pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ga) kā ieguldījumu stratēģija un tās 

īstenošana kopumā veicina institucionālā 

ieguldītāja aktīvu vidēja termiņa un 

ilgtermiņa darbības rezultātus. 

 

 

Grozījums Nr.  61 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.h pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Dalībvalstis nodrošina, ka aktīvu 

pārvaldītāji institucionālajam 

ieguldītājam, ar ko tie ir noslēguši 

3.g panta 2. punktā minēto vienošanos, ik 

gadu atklāj visu turpmāk norādīto 

informāciju: 
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 (a) kā tika veidots portfelis, un sniedz 

paskaidrojumu par nozīmīgām portfeļa 

izmaiņām iepriekšējā periodā; 
 

 (b) portfeļa apgrozījuma izmaksas; 

 (c) savu politiku attiecībā uz vērtspapīru 

aizdevumiem un tās īstenošanu. 
 

 

 

Grozījums Nr.  62 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.h pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Informāciju, kuru atklāj saskaņā ar 2. 

punktu, sniedz bez maksas, un, ja aktīvu 

pārvaldītājs nepārvalda aktīvus 

diskrecionāri katram klientam atsevišķi, to 

sniedz arī citiem ieguldītājiem pēc 

pieprasījuma. 

3. Informācija, kuru atklāj saskaņā ar 

2. punktu, ir bez maksas pieejama vismaz 

aktīvu pārvaldītāja tīmekļa 

vietnē.Informāciju, kuru atklāj saskaņā ar 

2.a punktu, sniedz bez maksas, un, ja 

aktīvu pārvaldītājs nepārvalda aktīvus 

diskrecionāri katram klientam atsevišķi, to 

sniedz arī citiem ieguldītājiem pēc 

pieprasījuma. 

 

 

 

Grozījums Nr.  63 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.h pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Ja aktīvu pārvaldītājam saskaņā ar 

citiem Savienības tiesību aktiem ir 

pienākums atklāt ar ieguldījumiem 

saistītu informāciju, šo pantu nepiemēro 

informācijai, uz ko jau attiecas šādi 

tiesību akti. 
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Grozījums Nr.  64 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.h pants – 3.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b Dalībvalstis var noteikt, ka izņēmuma 

gadījumos un ar kompetentās iestādes 

apstiprinājumu aktīvu pārvaldītājam var 

tikt atļauts neatklāt noteiktu infomācijas 

daļu, kas ir jāatklāj saskaņā ar šo pantu, 

ja minētā informācijas daļa attiecas uz 

tuvākā laikā gaidāmiem notikumiem vai 

jautājumiem, par kuriem norit sarunas, 

un tās atklāšana nopietni kaitētu aktīvu 

pārvaldītāja vai institucionālā ieguldītāja 

komerciālajam stāvoklim. 

 

 

Grozījums Nr.  65 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.i pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pilnvarotie 

padomdevēji pieņem un īsteno atbilstošus 

pasākumus, lai garantētu, ka viņu 

balsošanas ieteikumi ir precīzi un ticami, 

pamatojoties uz rūpīgu analīzi par visu 

informāciju, kas viņiem ir pieejama.  

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pilnvarotie 

padomdevēji pieņem un īsteno atbilstošus 

pasākumus, lai garantētu, ka viņu 

balsošanas ieteikumi ir precīzi un uzticami, 

ka tie ir pamatoti ar rūpīgu analīzi par visu 

informāciju, kas viņiem ir pieejama, ir 

izstrādāti tikai klienta interesēs un darīti 

pieejami pietiekami savlaicīgi pirms 

balsojuma. 
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Pamatojums 

Galvenā problēma attiecībā uz pilnvarotajiem padomdevējiem ir tāda, ka dažreiz daži no 

viņiem strādā vienlaikus vairāku akcionāru labā. Tas nav saprātīgi. Tāpēc ir jāuzsver, ka 

pilnvarotie padomdevēji, gatavojot balsošanas ieteikumus institucionālajiem ieguldītājiem vai 

aktīvu pārvaldītājiem, strādā tikai un vienīgi attiecīgo klientu interesēs. 

 

 

Grozījums Nr.  66 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.i pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) vai viņi ievēro rīcības kodeksu vai 

jebkādu līdzīgu vienošanos, un ja jā, kādu 

tieši, un kur par to var atrast informāciju; 

Pamatojums 

Tas, vai rīcības kodekss tiek vai netiek izmantots, šajā saistībā ir sevišķi svarīgi. 

 

 

Grozījums Nr.  67 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.i pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) ieviestie organizatoriskie pasākumi 

ar mērķi noteikt jebkādus iespējamus vai 

faktiskus interešu konfliktus un tos 

novērst; 
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Grozījums Nr.  68 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.i pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) vai viņiem ir dialogi ar uzņēmumiem, 

kuriem ir paredzēti viņu balsošanas 

ieteikumi, un, ja jā, to apmērs un būtība; 

(d) vai viņi sazinās ar uzņēmumiem, 

kuriem ir paredzēti viņu balsošanas 

ieteikumi, un, ja jā, kāds ir šīs saziņas 

apmērs un būtība; 

 

 

Grozījums Nr.  69 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.i pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šo informāciju publicē tīmekļa vietnē, un 

tā ir pieejama vismaz trīs gadus pēc 

publicēšanas dienas. 

Šo informāciju publicē tīmekļa vietnē, un 

tā ir bez maksas pieejama vismaz piecus 

gadus pēc publicēšanas dienas. 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  70 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

3.i pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pilnvarotie 

padomdevēji identificē un atklāj saviem 

klientiem un attiecīgajam uzņēmumam 

bez liekas kavēšanās jebkādu faktisku vai 

iespējamu interešu konfliktu vai 

uzņēmējdarbības attiecības, kas var 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pilnvarotie 

padomdevēji identificē un atklāj saviem 

klientiem bez liekas kavēšanās jebkādu 

faktisku vai iespējamu interešu konfliktu 

vai uzņēmējdarbības attiecības, kas var 

ietekmēt balsošanas ieteikumu 
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ietekmēt balsošanas ieteikumu 

sagatavošanu, un darbības, ko viņi veikuši, 

lai novērstu vai mazinātu faktisko vai 

iespējamo interešu konfliktu.” 

sagatavošanu, un darbības, ko viņi veikuši, 

lai novērstu vai mazinātu faktisko vai 

iespējamo interešu konfliktu.” 

Pamatojums 

Skatīt pamatojumu 1. punkta grozījumam. Gatavojot balsošanas ieteikumus, pilnvarotajiem 

padomdevējiem būtu jāstrādā tikai savu klientu interesēs. Pilnvarotie padomdevēji bieži 

risina sarunas ar uzņēmumiem, taču viņiem nevajadzētu būt nekādiem īpašiem pienākumiem 

attiecībā uz tiem. 

 

 

Grozījums Nr.  71 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.a pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka akcionāriem ir 

tiesības balsot par atalgojuma politiku 

attiecībā uz vadītājiem. Uzņēmumi maksā 

atalgojumu saviem vadītājiem saskaņā ar 

atalgojuma politiku, kuru ir apstiprinājuši 

akcionāri. Politiku iesniedz apstiprināšanai 

akcionāriem vismaz ik pēc trim gadiem. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka akcionāriem ir 

tiesības kopsapulcē balsot par atalgojuma 

politiku attiecībā uz vadītājiem. Uzņēmumi 

saviem vadītājiem maksā atalgojumu 

saskaņā ar atalgojuma politiku, kuru ir 

apstiprinājuši akcionāri. Politiku iesniedz 

apstiprināšanai akcionāriem gadījumā, ja 

politikā ir ierosinātas izmaiņas, un, ja 

šādu izmaiņu nav, — vismaz ik pēc trim 

gadiem. 

 

 

 

Grozījums Nr.  72 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.a pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Gadījumos, kad atalgojuma politika 

iepriekš nav īstenota un akcionāri noraida 
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viņiem iesniegto politikas projektu, 

uzņēmums var projekta pārstrādes laikā 

pirms tā apstiprināšanas un laikposmā, 

kas nav ilgāks par vienu gadu, maksāt 

atalgojumu saviem vadītājiem saskaņā ar 

pastāvošo praksi. Gadījumos, kad 

atalgojuma politika tiek īstenota un 

akcionāri noraida politikas projektu, kas 

tiem iesniegts saskaņā ar pirmo 

apakšpunktu, uzņēmums var projekta 

pārstrādes laikā pirms projekta 

pieņemšanas un laikposmā, kas nav 

ilgāks par vienu gadu, maksāt atalgojumu 

saviem vadītājiem saskaņā ar īstenoto 

politiku. 

Pamatojums 

Skaidrības labad ir jānorāda, kas notiek, ja akcionāri noraida politikas projektu. 

 

 

Grozījums Nr.  73 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.a pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja pieņem darbā jaunus valdes locekļus, 

uzņēmumi var nolemt maksāt atalgojumu 

atsevišķam vadītājam ārpus apstiprinātās 

politikas, ja atsevišķā vadītāja atalgojuma 

paketi akcionāri ir iepriekš apstiprinājuši, 

pamatojoties uz informāciju par 

jautājumiem, kas minēti 3. punktā. 

Atalgojumu var piešķirt provizoriski, līdz 

tiek saņemts akcionāru apstiprinājums. 

Pieņemot darbā jaunus vadītājus, 

uzņēmumi var izņēmuma gadījumos 

nolemt atsevišķam vadītājam maksāt 

atalgojumu ārpus apstiprinātās politikas. 

Atalgojumu var piešķirt provizoriski, līdz 

nākamajā kopsapulcē tiek saņemts 

akcionāru apstiprinājums. Tomēr šo 

iespēju izdarīt atkāpi var izmantot tikai 

vienu reizi apstiprinātās politikas 

piemērošanas laikā. 

Pamatojums 

Lai atalgojuma sistēma būtu racionāla un jēgpilna, politiku nevar pārlieku daudz vai bieži 

neievērot. Tāpēc atkāpe no politikas būtu jāpieņem tikai tad, ja tā ietekmē maksimālo 

atalgojuma summu un ja tā ir ārkārtas situācija, piemēram, ja uzņēmumā ir vadības krīze. Ja 

uzņēmums vienreiz ir atkāpies no politikas un vēlas to darīt atkārtoti, ir pamatoti, lai tas 
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akcionāriem iesniegtu pārskatītas politikas priekšlikumu. 

 

 

Grozījums Nr.  74 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.a pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Politika izskaidro, kā tā veicina uzņēmuma 

ilgtermiņa intereses un ilgtspēju. Tā nosaka 

skaidrus kritērijus fiksētā un mainīgā 

atalgojuma, tostarp visu jebkuru veidu 

ieguvumu, piešķiršanai. 

Politika izskaidro, kā tā veicina uzņēmuma 

stratēģiju un uzņēmuma ilgtermiņa un 

ilgtspēju. Tā nosaka skaidrus un 

visaptverošus noteikumus par visu veidu 
fiksētā un mainīgā atalgojuma piešķiršanu. 

 

 

Grozījums Nr.  75 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.a pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Politika norāda maksimālās summas no 

kopējā atalgojuma, ko var piešķirt, un 

fiksētā un mainīgā atalgojuma dažādo 

komponentu atbilstošo relatīvo daļu. Tā 

izskaidro, kā tika ņemti vērā uzņēmuma 

darbinieku atalgojuma un nodarbinātības 

nosacījumi politikas vai vadītāju 

atalgojuma noteikšanā, izskaidrojot 

attiecību starp vadītāju vidējo atalgojumu 

un uzņēmuma pilnslodzes darbinieku, kas 

nav vadītāji, vidējo atalgojumu un kāpēc 

šo attiecību uzskata par piemērotu. 

Ārkārtas apstākļos politika izņēmuma 

gadījumā var nenorādīt attiecību. Tādā 

gadījumā tā izskaidro, kāpēc attiecība nav 

norādīta un kādi pasākumi ar tādu pašu 

ietekmi ir veikti. 

Politikā ir norādīts vismaz maksimālais 
kopējā atalgojuma līmenis, ko var 

piemērot, un fiksētā un mainīgā atalgojuma 

dažādo komponentu attiecīgā relatīvā daļa. 

Tā izskaidro, kā politikas noteikšanā tika 

ņemti vērā uzņēmuma darbinieku 

atalgojuma un nodarbinātības nosacījumi. 

Šajā saistībā dalībvalstis nodrošina, ka 

politika izskaidro plānoto attiecību starp 

gada vidējām procentuālajām izmaiņām 
vadītāju vidējā atalgojumā un gada 

vidējām procentuālajām izmaiņām to 
uzņēmuma darbinieku vidējā atalgojumā, 

kuri nav vadītāji, un kāpēc šo attiecību 

uzskata par piemērotu. Turklāt dalībvalstis 

var noteikt, ka politika izskaidro attiecību 

starp vadītāju vidējo atalgojumu un 

uzņēmuma pilnslodzes darbinieku, kas 



 

AD\1049563LV.doc 47/60 PE541.604v02-00 

 LV 

nav vadītāji, vidējo atalgojumu, un kāpēc 

šo attiecību uzskata par piemērotu. 

Minētās attiecības aprēķinā daļslodzes 

darbinieku atalgojumu iekļauj, izsakot 

pilnslodzes ekvivalenta vienībās. 

Dalībvalstis arī var noteikt maksimālo 

līmeni attiecībai starp vadītāju vidējo 

atalgojumu un pilnslodzes darbinieku 

vidējo atalgojumu.  

 

 

Grozījums Nr.  76 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.a pants – 3. punkts – 4.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Politika precizē uzņēmuma procedūras 

lēmumu pieņemšanai par vadītāju 

atalgojumu, tostarp attiecīgā gadījumā — 

atalgojuma komitejas funkcijas un 

darbību. 

Pamatojums 

Akcionāriem bieži vien ir grūtības sekot līdzi ar atalgojumu saistītajām lēmumu pieņemšanas 

procedūrām un tās izprast. Tāpēc būtu lietderīgi ieviest vairāk skaidrības un pārredzamības. 

 

 

Grozījums Nr.  77 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.a pants – 3. punkts – 5. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Politika izskaidro lēmumu pieņemšanas 

procesu, kas to nosaka. Ja politiku 

pārskata, tajā ietver paskaidrojumu par 

visām būtiskām izmaiņām un to, kā tajā ir 

ņemti vērā akcionāru viedokļi par politiku 

Politika izskaidro konkrēto lēmumu 

pieņemšanas procesu, kas to nosaka. Ja 

politiku pārskata, tajā ietver paskaidrojumu 

par visām būtiskām izmaiņām un to, kā tajā 

ir ņemti vērā akcionāru balsojumi un 



 

PE541.604v02-00 48/60 AD\1049563LV.doc 

LV 

un ziņojumu iepriekšējos gados.  viedokļi par politiku un ziņojumu 

iepriekšējos gados. 

 

 

Grozījums Nr.  78 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.b pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) vadītāju atalgojuma relatīvās izmaiņas 

iepriekšējos trijos finanšu gados, to saistību 

ar uzņēmuma vērtības izmaiņām un ar 

uzņēmuma pilnslodzes darbinieku, kas nav 

vadītāji, vidējā atalgojuma izmaiņām; 

(b) vadītāju atalgojuma relatīvās izmaiņas 

iepriekšējos trijos finanšu gados, to saistību 

ar uzņēmuma vērtības un vispārējo 

darbības rādītāju izmaiņām un ar 

uzņēmuma darbinieku, kas nav vadītāji, 

vidējā pilnslodzes atalgojuma izmaiņām, 

iekļaujot daļslodzes darbinieku 

atalgojumu, kas izteikts pilnslodzes 

ekvivalenta vienībās; 

Pamatojums 

Šajā saistībā svarīgas ir ne tikai vērtības izmaiņas, bet arī citu darbības rādītāju izmaiņas. 

Turklāt dažos uzņēmumos būtisku darbaspēka daļu veido daļlaika darbinieki. Tādēļ, lai 

attiecīgā informācija būtu precīza, būtu jāiekļauj šo darbinieku atalgojums, kas izteikts 

pilnslodzes ekvivalenta vienībās. 

 

 

Grozījums Nr.  79 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.b pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) atalgojumu, kuru uzņēmuma vadītāji 

saņēmuši no uzņēmuma, kas pieder pie tās 

pašas grupas; 

(c) atalgojumu, kuru uzņēmuma vadītāji 

saņēmuši no uzņēmuma, kas pieder pie tās 

pašas grupas, vai kurš tiem vēl jāizmaksā; 

 

 



 

AD\1049563LV.doc 49/60 PE541.604v02-00 

 LV 

Grozījums Nr.  80 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.b pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) akciju un piešķirto vai piedāvāto akciju 

iespēju līgumu skaitu un galvenos 

nosacījumus tiesību izmantošanai, tostarp 

izmantošanas cenu un datumu un to 

izmaiņas; 

(d) akciju un piešķirto akciju iespēju 

līgumu skaitu un galvenos nosacījumus 

tiesību izmantošanai, tostarp izmantošanas 

cenu un datumu un to izmaiņas; 

 

 

Grozījums Nr.  81 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.b pants – 1. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) informāciju par to, kā tika noteikts 

vadītāju atalgojums, tostarp par atalgojuma 

komitejas lomu. 

(f) informāciju par to, kā tika noteikts 

vadītāju atalgojums, tostarp attiecīgā 

gadījumā — par atalgojuma komitejas 

lomu. 

 

 

Grozījums Nr.  82 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.b pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) dalībvalstīs piemērojamos noteikumus 

par attiecību starp vadītāju vidējo 

atalgojumu un pilnslodzes darbinieku 

vidējo atalgojumu, informāciju par 

pašreizējo attiecību un par to, kā minētā 

attiecība ir mainījusies pēdējo triju 
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finanšu gadu laikā. 

 

 

Grozījums Nr.  83 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.b pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka fizisku 

personu tiesības uz privāto dzīvi ir 

aizsargātas saskaņā ar 

Direktīvu 95/46/EK, kad apstrādā vadītāja 

personas datus. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija 

par atsevišķu vadītāju atalgojumu tiek 

izpausta tikai nolūkā atvieglināt 

akcionāru tiesību izmantošanu un 

nodrošināt pārredzamību un 

pārskatatbildību saistībā ar viņu darbību, 

veicot vadītāju funkcijas. Sensitīvi dati 

par veselību un citām Direktīvas 95/46/EK 

8. pantā minētajām kategorijām netiek 

izpausti. Uzņēmumi īsteno atbilstošus 

pasākumus, lai ierobežotu sabiedrības 

piekļuvi personas datiem, ja šādi dati 

vairākus gadus pēc to sākotnējās 

izpaušanas vairs nav būtiski svarīgi 

akcionāru tiesību izmantošanas 

veicināšanai. 
 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir precizēt to, kāda konkrēta ietekme varētu pamatoti būt Direktīvai 95/46. 

Sabiedrības piekļuves personas datiem ierobežošanai nebūtu jānozīmē šādu datu dzēšana, 

bet, piemēram, tādu saišu izņemšana no uzņēmuma tīmekļa vietnes, kuras tieši norāda uz 

minētajiem datiem. 

 

 

Grozījums Nr.  84 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.b pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka akcionāriem 

ir tiesības balsot par iepriekšējā finanšu 

gada atalgojuma ziņojumu gada 

kopsapulcē. Ja akcionāri balso pret 

atalgojuma ziņojumu, uzņēmums nākamajā 

atalgojuma ziņojumā izskaidro, vai un, ja 

jā, kā ir ņemts vērā akcionāru balsojums. 

3. Dalībvalstis var noteikt, ka akcionāriem 

ir tiesības balsot par iepriekšējā finanšu 

gada atalgojuma ziņojumu gada 

kopsapulcē. Ja akcionāri balso pret 

atalgojuma ziņojumu, tūlīt pēc balsojuma 

notiek atklāta viedokļu apmaiņa, kurā 

akcionāri var paskaidrot noraidījuma 

iemeslus. Uzņēmums nākamajā atalgojuma 

ziņojumā izskaidro, kā ir ņemts vērā 

akcionāru balsojums un paziņojumi.  

Pamatojums 

Uzņēmumam vienmēr būtu nopietni jāattiecas pret noraidošu akcionāru balsojumu. Pasivitāte 

nav pieņemama. Uzņēmumam būtu aktīvi jāstrādā, lai noskaidrotu, ko akcionāri uzskata par 

nepareizu, un veiktu vajadzīgās korekcijas.  

 

 

Grozījums Nr.  85 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.b pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Šajā un 9.a pantā paredzētie 

noteikumi par atalgojumu neskar valsts 

sistēmas darbinieku algu veidošanai un, 

attiecīgā gadījumā, valsts noteikumus par 

darbinieku pārstāvību valdēs. 

Pamatojums 

Ir skaidri jānorāda, ka ir atšķirība starp vadītāju atalgojuma noteikšanas procedūrām un 

darbinieku algu veidošanas sistēmām. Direktīvai nebūtu jāietekmē šīs sistēmas. Turklāt 

direktīvai nebūtu jāietekmē noteikumi par darbinieku pārstāvību valdē (šādi noteikumi pastāv 

vairākās dalībvalstīs). 
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Grozījums Nr.  86 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.c pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumi 

attiecībā uz saistīto pušu darījumiem, kuri 

veido vairāk nekā 1 % no to aktīviem, 

publiski paziņo par šādiem darījumiem 

darījuma noslēgšanas brīdī un 

paziņojumam pievieno neatkarīgas trešās 

personas ziņojumu, kurā novērtē, vai tas 

atbilst tirgus nosacījumiem un apstiprina, 

vai no akcionāru, tostarp mazākuma 

akcionāru, perspektīvas darījums ir 

godīgs un pamatots. Paziņojumā ietver 

informāciju par saistīto pušu attiecību 

raksturu, saistītās puses vārdu, darījuma 

summu un jebkuru citu informāciju, kas 

vajadzīga, lai novērtētu šo darījumu. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumi 

attiecībā uz saistīto pušu darījumiem, kuri 

veido vairāk nekā 1 % no to aktīviem, 

publiski paziņo par šādiem darījumiem ne 

vēlāk kā darījuma noslēgšanas brīdī. 

Paziņojumā ietver informāciju par saistīto 

pušu attiecību raksturu, saistītās puses 

vārdu, darījuma summu un jebkuru citu 

informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu šo 

darījumu. 

 

 

Grozījums Nr.  87 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.c pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis var noteikt, ka uzņēmumi var 

pieprasīt savus akcionārus atbrīvot viņus 

no 1. punktā minētās prasības pievienot 

paziņojumam par darījumu ar saistīto 

pusi neatkarīgas trešās personas 

ziņojumu skaidri noteiktu veidu atkārtotos 

darījumos ar identificētu saistīto pusi 

laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus 

pēc atbrīvojuma piešķiršanas. Ja saistīto 

pušu darījumos ir iesaistīts akcionārs, šo 

akcionāru izslēdz no balsojuma par 

iepriekšēju atbrīvojumu. 

Dalībvalstis var noteikt, ka uzņēmumi var 

pieprasīt savus akcionārus atbrīvot viņus 

no 1. punktā minētās atklāšanas prasības 

skaidri noteiktu veidu atkārtotos darījumos 

ar identificētu saistīto pusi laikposmā, kas 

nepārsniedz 12 mēnešus pēc atbrīvojuma 

piešķiršanas. Ja saistīto pušu darījumos ir 

iesaistīts akcionārs, šo akcionāru izslēdz no 

balsojuma par iepriekšēju atbrīvojumu. 

Līdzko iepriekšēja atbrīvojuma periods ir 

beidzies, uzņēmums publiski paziņo par 

visiem darījumiem, kas ir veikti 
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atbrīvojuma periodā, norādot to pašu 

informāciju, kura minēta 1. apakšpunktā. 

Pamatojums 

Iespējai vienkāršot saistīto pušu darījumu apstrādi vajadzētu būt pieejamai uzņēmumiem 

visās dalībvalstīs. 

 

 

Grozījums Nr.  88 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.c pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka saistīto pušu 

darījumiem, kas veido vairāk nekā 5 % no 

uzņēmumu aktīviem, vai darījumiem, kas 

var būtiski ietekmēt peļņu vai 

apgrozījumu, piemēro akcionāru 

balsojumu kopsapulcē. Ja saistīto pušu 

darījumā ir iesaistīts akcionārs, šo 

akcionāru izslēdz no šā balsojuma. 

Uzņēmums nedrīkst noslēgt darījumu, 

pirms akcionāri nav apstiprinājuši 

darījumu. Uzņēmums tomēr drīkst noslēgt 

darījumu ar akcionāru apstiprinājuma 

nosacījumu. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka saistīto pušu 

darījumiem, kas nav noslēgti saskaņā ar 

standarta nosacījumiem parastajā 

uzņēmējdarbības kārtībā un kas veido 

vairāk nekā 5 % no uzņēmumu aktīviem, 

piemēro akcionāru balsojumu kopsapulcē. 

Ja saistīto pušu darījumā ir iesaistīts 

akcionārs, šo akcionāru izslēdz no šā 

balsojuma. Uzņēmums nedrīkst noslēgt 

darījumu, pirms akcionāri nav 

apstiprinājuši darījumu. Uzņēmums tomēr 

drīkst noslēgt darījumu ar akcionāru 

apstiprinājuma nosacījumu. 

Pamatojums 

Lai gan šādam vispārējam nosacījumam teorētiski būtu jēga, to būtu ļoti apgrūtinoši ieviest 

praksē. Šā nosacījuma izraisītā nenoteiktība nebūtu samērīga ar labumu, ko dotu tā 

iekļaušana. 

 

 

Grozījums Nr.  89 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

9.c pants – 2. punkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis var noteikt, ka 1. punktā 

minētajiem darījumiem uzņēmumi var 

pieprasīt akcionāru iepriekšēju 

apstiprinājumu skaidri noteiktu veidu 

atkārtotiem darījumiem ar identificētu 

saistīto pusi laikposmā, kas nepārsniedz 

12 mēnešus pēc darījumu iepriekšēja 

apstiprinājuma. Ja saistīto pušu darījumos 

ir iesaistīts akcionārs, šo akcionāru izslēdz 

no balsojuma par iepriekšēju 

apstiprinājumu. 

Dalībvalstis nosaka, ka 1. punktā 

minētajiem darījumiem uzņēmumi var 

pieprasīt akcionāru iepriekšēju 

apstiprinājumu skaidri noteiktu veidu 

atkārtotiem darījumiem ar identificētu 

saistīto pusi laikposmā, kas nepārsniedz 

12 mēnešus pēc darījumu iepriekšēja 

apstiprinājuma. Ja saistīto pušu darījumos 

ir iesaistīts akcionārs, šo akcionāru izslēdz 

no balsojuma par iepriekšēju 

apstiprinājumu. 

 

Pamatojums 

Arī šajā gadījumā iespējai vienkāršot saistīto pušu darījumu apstrādi vajadzētu būt pieejamai 

uzņēmumiem visās dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  90 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

IIA nodaļa – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

IIA NODAĻA IIA NODAĻA 

ĪSTENOŠANAS AKTI UN SANKCIJAS DELEĢĒTIE AKTI, ĪSTENOŠANAS 

AKTI UN SANKCIJAS 

 

Grozījums Nr.  91 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 2007/36/EK 

-14.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -14.a pants 

 Deleģēto pilnvaru īstenošana 
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 1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 

Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. 

 2. Pilnvaras pieņemt 3.a panta 5. punktā, 

3.b panta 5. punktā un 3.c panta 

3. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 

…*. 

 3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 3.a panta 

5. punktā, 3.b panta 5. punktā un 

3.c panta 3. punktā minēto pilnvaru 

deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 

izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

tā publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 

tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 

deleģētos aktus. 

 4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 

Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

 5. Saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, 

3.b panta 5. punktu un 3.c panta 

3. punktu pieņemts deleģēts akts 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 laikposma beigām gan 

Eiropas Parlaments, gan Padome ir 

informējuši Komisiju, ka necels 

iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 

Padomes iniciatīvas minēto laikposmu 

pagarina par trim mēnešiem. 

 _________________ 

 *OV: Please insert the date of entry into 

force of this Directive. 
 

 

 

Grozījums Nr.  92 

Direktīvas priekšlikums 
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2. pants – -1. daļa (jauna) 

Directive 2013/34/EU 

18.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Iekļauj šādu pantu: 

 “18.a pants  

 Papildu informācijas atklāšana lieliem 

uzņēmumiem 

 Lieli uzņēmumi finanšu pārskata 

piezīmēs, norādot dalībvalsti un trešo 

valsti, kurā tiem ir meitasuzņēmums, 

papildus 16., 17. un 18. pantā un jebkurā 

citā šīs direktīvas pantā paredzētajai 

informācijai publiski atklāj informāciju 

par šādiem jautājumiem: 

 a) nosaukums(-i), darbības veidi un 

ģeogrāfiskā atrašanās vieta; 

 b) apgrozījums; 

 c) darba ņēmēju skaits, izteikts pilnslodzes 

ekvivalenta vienībās; 

 d) peļņa vai zaudējumi pirms nodokļu 

nomaksas; 

 e) nodoklis par peļņu vai zaudējumi; 

 f) saņemtās publiskās subsīdijas. 

  

 2. Uzņēmumi, kuru vidējais konsolidētais 

darbinieku skaits finanšu gadā 

nepārsniedz 500 darbiniekus un kuru 

konsolidētie bilances dati nepārsniedz vai 

nu bilances kopsummu EUR 86 miljonu 

apmērā vai neto apgrozījumu 

EUR 100 miljonu apmērā, ir atbrīvoti no 

šā panta 1. punktā minētā pienākuma. 

 3. Šā panta 1. punktā minēto pienākumu 

nepiemēro nevienam dalībvalsts tiesību 

aktu reglamentētam uzņēmumam, kura 

mātesuzņēmumam piemēro dalībvalsts 

tiesību aktus un kura informācija ir 

ietverta informācijā, ko atklāj šis 

mātesuzņēmums saskaņā ar šā panta 
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1. punktu. 

 4. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 

pārbauda saskaņā ar 

Direktīvu 2006/43/EK*. 

 5. Komisija veic vispārēju novērtējumu 

par iespējamām nelabvēlīgām sekām, ko 

izraisītu 1. punktā minētās informācijas 

publiska atklāšana, tostarp par ietekmi uz 

konkurētspēju un ieguldījumiem. 

Komisija līdz 2016. gada 1. jūlijam 

iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam 

un Padomei. 

 Gadījumā, ja Komisijas ziņojumā ir 

konstatēta būtiska nelabvēlīga ietekme, 

Komisija apsver iespēju nākt klajā ar 

atbilstošu tiesību akta priekšlikumu par 

grozījumiem 1. punktā noteiktajā 

izpaušanas pienākumā un var izlemt atlikt 

minēto pienākumu. Komisija katru gadu 

pārskata nepieciešamību pagarināt 

atlikšanu. 

 __________________ 

 * Eiropas Parlamenta un Padomes 

2006. gada 17. maija Direktīva 

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 (OV L 157, 9.6.2006, 

87. lpp.).”  

 

 

Grozījums Nr.  93 

Direktīvas priekšlikums 

2.a pants (jauns) 

Directive 2004/109/EC 

16.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a pants 

 Grozījumi Direktīvā 2004/109/EK 
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 Direktīvu 2004/109/EK groza šādi: 

 tajā iekļauj šādu pantu: 

 “16.a pants  

 Papildu informācijas atklāšana 

emitentiem 
 

 1. Dalībvalstis pieprasa, lai katrs emitents 

par attiecīgo finanšu gadu konsolidētā 

veidā un precizējot par katru dalībvalsti 

un par katru trešo valsti, kurā tam ir 

meitasuzņēmums, ik gadu publisko šādu 

informāciju: 

 a) nosaukums(-i), darbības veidi un 

ģeogrāfiskā atrašanās vieta; 

 b) apgrozījums; 

 c) darba ņēmēju skaits, izteikts pilnslodzes 

ekvivalenta vienībās; 

 d) peļņa vai zaudējumi pirms nodokļu 

nomaksas; 

 e) nodoklis par peļņu vai zaudējumi; 

 f) saņemtās publiskās subsīdijas. 

 2. Šā panta 1. punktā minēto pienākumu 

nepiemēro nevienam dalībvalsts tiesību 

aktu reglamentētam emitentam, kura 

mātesuzņēmumam piemēro dalībvalsts 

tiesību aktus un kura informācija ir 

ietverta informācijā, ko atklāj šis 

mātesuzņēmums saskaņā ar šā panta 

1. punktu. 

 3. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 

pārbauda saskaņā ar 

Direktīvu 2006/43/EK un, ja iespējams, 

publicē kā pielikumu ikgadējiem finanšu 

pārskatiem vai, atbilstošā gadījumā, 

attiecīgā emitenta konsolidētajiem finanšu 

pārskatiem. 
 

 4. Komisija veic vispārēju novērtējumu 

par iespējamām nelabvēlīgām sekām, ko 

izraisītu 1. punktā minētās informācijas 

publiska atklāšana, tostarp par ietekmi uz 

konkurētspēju un ieguldījumiem. 

Komisija līdz 2016. gada 1. jūlijam 
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iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam 

un Padomei. 

 Gadījumā, ja Komisijas ziņojumā ir 

konstatēta būtiska nelabvēlīga ietekme, 

Komisija apsver iespēju nākt klajā ar 

atbilstošu tiesību akta priekšlikumu par 

grozījumiem 1. punktā noteiktajā 

izpaušanas pienākumā un var izlemt atlikt 

minēto pienākumu. Komisija katru gadu 

pārskata nepieciešamību pagarināt 

atlikšanu.” 
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