
 

 

EIROPAS KOMISIJAS ATBILDES   
UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS ĪPAŠO ZIŅOJUMU 

“IEGULDĪJUMU FONDI: ES RĪCĪBA VĒL NAV RADĪJUSI PATIESU VIENOTO TIRGU, 

KAS SNIEGTU LABUMU IEGULDĪTĀJIEM” 

 

KOPSAVILKUMS 

Komisijas atbildes uz kopsavilkumu (I–X punkts). 

Komisija uzskata, ka ES ir stabils tiesiskais un uzraudzības regulējums, kas reglamentē kolektīvo 

ieguldījumu fondus, arī ieguldītāju aizsardzības jomā.  

Attiecībā uz privātiem ieguldītājiem piedāvātajiem ieguldījumu fondiem PVKIU direktīva visā 

pasaulē tiek uzskatīta par zelta standartu. AIFP direktīvā paredzētie ieguldītāju aizsardzības noteikumi 

tiek uzskatīti par vieniem no stingrākajiem, un daži pat uzskata, ka profesionālajiem ieguldītājiem ir 

pārāk liela aizsardzība. 

ES ir izstrādājusi aizsardzības sistēmu attiecībā uz pamudinājumiem, lai novērstu interešu konfliktus. 

Komisija arī līdz 2022. gada beigām pabeigs gatavot privāto ieguldījumu stratēģiju, kuras kontekstā 

jau ir uzsākta sabiedriskā apspriešana un kura attiecas uz pamudinājumiem un konsultāciju kvalitāti. 

Komisijas labāka regulējuma programma nodrošina uz pierādījumiem balstītu un pārredzamu ES 

likumdošanas procesu un nosaka principus, kas ir ievēroti, izstrādājot un pārskatot leģislatīvos aktus, 

kuri reglamentē ieguldījumu fondus.  

Pēc Eiropas Revīzijas palātas veiktās revīzijas Komisija ir vai nu pieņēmusi noteiktus pasākumus, vai 

arī tie tika īstenoti Savienībā, bet vēl nav devuši rezultātus. Tāpēc šīs izmaiņas šajā revīzijā nevarēja 

ņemt vērā. 

Nesenie tiesību aktu priekšlikumi, ko Komisija pieņēma 2021. gada 25. novembrī un ar kuriem groza 

AIFP direktīvu, PVKIU direktīvu un ELTIF regulu, risina daudzus šajā revīzijas ziņojumā norādītos 

jautājumus un arī citus jautājumus. Šo iniciatīvu sniegtos ieguvumus būs iespējams izvērtēt tikai pēc 

6–7 gadiem. Precīzs termiņš ir atkarīgs no diskusiju ilguma Padomē un Eiropas Parlamentā pirms 

nesen ierosināto grozījumu pieņemšanas. Kad jaunie noteikumi būs pieņemti, dalībvalstīm tie būs 

jātransponē, un tas notiks divu gadu laikā pēc pieņemšanas. Pēc tam ir jāiegūst pieredze jauno 

noteikumu piemērošanā un jāsavāc pietiekami un atbilstoši dati, kas aizņems vismaz 3 gadus — tātad 

kopumā 6–7 gadus, skaitot no šā brīža.  

Attiecībā uz pārrobežu darbībām Komisija uzskata, ka pārvaldīšanas sabiedrības pase tiek plaši 

izmantota. Vairākās dalībvalstīs vairāk nekā 40 % no ieguldījumu fondiem ir pārrobežu fondi, ko 

atbalsta ārvalstu pakalpojumu sniedzēji (6. attēls Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā). Komisija 

piekrīt, ka vēl joprojām ieguldītāji nevar pilnībā izmantot pārrobežu darbības sniegtās priekšrocības 

dažu atlikušo šķēršļu dēļ. Lai gan daudzi no šiem šķēršļiem tika novērsti ar fondu pārrobežu 

izplatīšanas tiesību aktu kopumu, tā potenciālo pozitīvo ietekmi vēl nevar izvērtēt, jo tiesību aktu 

kopumu sāka piemērot tikai 2021. gada augustā. Komisija veiks šī tiesību aktu kopuma pārskatīšanu 

2024. gadā, kā to nolēmuši likumdevēji. Turklāt dažas tirgus situācijas un politikas izvēles nevar 

risināt ar ES tiesību aktiem, piemēram, nodokļu sistēmu, vietējo pieprasījumu un gadījumus, kad 

aktīvu pārvaldītāji izvēlas izplatīt savus ieguldījumu fondus. 

Attiecībā uz uzraudzības datiem Komisija strādā pie uzlabotas uzraudzības pārskatu iesniegšanas 

visos finanšu sektoros, ieskaitot datu apmaiņu starp iestādēm, un 2021. gada 15. decembrī pieņēma 

uzraudzības datu stratēģiju. Uzlabota pārskatu sniegšana ieguldījumu fondu nozarē ir daļa no šīs 

stratēģijas un Komisijas 2021. gada 25. novembrī pieņemtā priekšlikuma grozīt AIFP direktīvu un 

PVKIU direktīvu. 



 

 

Attiecībā uz EVTI pārvaldību un darbu konverģences jomā ar pēdējo EUI pārskatīšanu tika panākti 

būtiski uzlabojumi, pat ja likumdevēji ne visos gadījumos atbalstīja Komisijas sākotnējos 

priekšlikumus. Šīs izmaiņas sāka piemērot 2020. gadā, un ir nepieciešams laiks, lai novērtētu to 

efektivitāti un pamatotu nepieciešamību atsākt sarunas par EVTI pārvaldības struktūru. 

VIII. Komisija nepiekrīt 1. ieteikuma a) punktam, daļēji piekrīt 1. ieteikuma b) punktam un 

3. ieteikuma a) punktam, piekrīt 2. ieteikuma a) punktam un 5. ieteikumam un norāda uz detalizētām 

atbildēm uz katru ieteikumu. 

APSVĒRUMI 

Komisijas kopējā atbilde uz 24. un 25. punktu. 

Attiecībā uz novērtējumu par to, cik lielā mērā ir saskaņoti valstu tiesību akti, ko piemēro kolektīvo 

ieguldījumu fondiem un to pārvaldniekiem, Komisija vēlas uzsvērt, ka likumdošanas instrumentu 

izvēle ir atkarīga no Līguma. Ja iespējams, Komisija izmanto regulas (piemēram, EuVECA, EuSEF, 

ELTIF, NTF). Turpretī piekļuvi tirgum un tiesības veikt uzņēmējdarbību nevar regulēt ar regulām, arī 

ņemot vērā LESD 53. pantu un ES intervences proporcionalitātes apsvērumus. Tāpēc nosacījumi 

PVKIU un AIFP piekļuvei iekšējam tirgum ir noteikti direktīvās. Lai gan dalībvalstīm ir liela rīcības 

brīvība attiecībā uz Savienības direktīvu transponēšanu, stingrāki valsts noteikumi tomēr var atbilst 

Savienības tiesību aktu mērķiem un konkrētiem parametriem. 

27. Galvenā atbildība par noteikumu pareizu piemērošanu konkrētos gadījumos gulstas uz valsts 

uzraudzības iestādēm. Komisija koncentrē savas izpildes nodrošināšanas darbības uz Savienības 

tiesību aktu īstenošanu un iespējamiem to pārkāpumiem dalībvalstīs. Lai uzlabotu ieguldījumu fondu 

pārrobežu izplatīšanu, Komisija secināja, ka valstu tiesību sistēmās pastāvošās atšķirības varētu 

risināt, turpinot saskaņošanu ES līmenī. 

28. PVKIU direktīvas pārskatīšanas aizkavēšanās ir saistīta ar to, ka sankciju noteikumu pārskatīšanu 

nācās atlikt, jo 2017. gadā bija pieejama ierobežota informācija par sankciju piemērošanu, ko veic 

valstu kompetentās iestādes. Komisija drīzumā publicēs ziņojumu par šo tematu, jo pa šo laiku ir 

kļuvusi pieejama plašāka informācija. Kā minēts iepriekš, tika veikta visaptveroša AIFP direktīvas un 

attiecīgā mērā arī PVKIU direktīvas pārskatīšana, kuras rezultātā 2021. gada novembrī tika pieņemts 

tiesību akta priekšlikums. 

29. Komisija uzskata, ka vispārējais ES tiesiskais regulējums attiecībā uz aktīvu pārvaldību izrādījās 

piemērots un efektīvs, lai sasniegtu izvirzītos mērķus efektīvam iekšējam tirgum. Tas tiek regulāri 

pārskatīts, lai konstatētu un novērstu trūkumus.  

Sīkāku informāciju skatīt atbildē uz 1. ieteikuma a) punktu. 

33. Tā kā dalībvalstis par transponēšanas pasākumiem paziņoja novēloti, pēdējā pārkāpuma lieta par 

AIFP direktīvas transponēšanas pasākumu nepaziņošanu tika slēgta 2018. gadā (vairāk nekā 4 gadus 

pēc AIFP direktīvas transponēšanas termiņa 2013. gada jūlijā). AIFP direktīvas atbilstības pārbaudes 

tika pabeigtas 2021. gada oktobrī. Līdzīgi arī PVKIU direktīvas 2014. gada grozījumus 16 dalībvalstis 

neieviesa noteiktajā laikā. Pēdējā pārkāpuma lieta tika slēgta 2019. gadā, kas bija 3 gadus pēc 

transponēšanas termiņa 2016. gada martā. 

47. Komisijas nesenajā 2021. gada 25. novembra priekšlikumā, ar ko groza AIFP direktīvu un PVKIU 

direktīvu, Komisija ierosina, ka EVTI regulāri veic uzraudzības prakses profesionālizvērtēšanu 

attiecībā uz deleģēšanas noteikumu piemērošanu, īpašu uzmanību pievēršot čaulas veidojumu izveides 

novēršanai. 

54. Attiecībā uz deleģēšanu (iespēja pārvaldīšanas sabiedrībām deleģēt funkcijas trešām personām) 

2021. gada 25. novembrī pieņemtajā Komisijas priekšlikumā par AIFP direktīvas pārskatīšanu ir 

iekļauti vairāki priekšlikumi, kuru mērķis ir precizēt esošos AIFP direktīvas un PVKIU direktīvas 

noteikumus un uzlabot sadarbību uzraudzības jomā. 



 

 

Priekšlikumā ir paredzēts uzlabot deleģēšanas noteikumu skaidrību un nodrošināt, ka fondu 

pārvaldnieki, izmantojot deleģēšanu, ievēro augstus standartus, kas piemērojami visā Savienībā. 

Papildu precizējumu mērķis ir nodrošināt, lai aktīvu pārvaldītāji izmantotu nepieciešamos resursus 

paturēto uzdevumu veikšanai un deleģēto uzdevumu uzraudzībai. 

72. Privātiem ieguldītājiem, kas ir Savienības rezidenti, ir pieejami ieguldījumu fondi, kuru domicils 

ir ārpus Savienības, ja šādi fondi atbilst noteiktiem nosacījumiem.  

Minēto noteikumu mērķis ir stiprināt patērētāju aizsardzību un privāto ieguldītāju uzticēšanos finanšu 

tirgum, vienlaikus radot vienlīdzīgus konkurences apstākļus dažādiem produktiem un izplatīšanas 

kanāliem. 

78. Jaunie informācijas atklāšanas noteikumi attiecībā uz visiem ieguldījumu produktiem, kas tiek 

piedāvāti privātajiem ieguldītājiem, uzlaboja pārredzamību pēdējo gadu laikā. Komisija turpina 

centienus vēl vairāk palielināt privāto ieguldījumu salīdzināmību un stimulēt konkurenci, kas, 

savukārt, paredzams, ietekmēs šādu ieguldījumu cenu, ienesīgumu un riskus.  

No 2023. gada 1. janvāra privāto ieguldījumu fondi izstrādās pamatinformācijas dokumentu saskaņā 

ar PRIIP Regulu 1286/2014 un PRIIP Komisijas Deleģēto regulu 2017/653. PRIIP augstais 

informācijas atklāšanas standarts, kura pamatā ir aprēķinu metodoloģijas, ļaus privātajiem 

ieguldītājiem / konsultantiem / salīdzināšanas vietnēm salīdzināt PVKIU, privātos AIF un citus PRIIP 

produktus, piemēram, apdrošināšanas ieguldījumu produktus, noteikta veida uzņēmuma obligācijas, 

atvasinātos instrumentus u. c. 

80. Otrais ievilkums — 2021. gada 25. novembrī pieņemtajā Komisijas priekšlikumā, ar ko groza 

AIFP direktīvu un PVKIU direktīvu, ir arī prasība sniegt detalizētākus un periodiskākus ziņojumus 

par maksām. 

Komisijas kopējā atbilde uz 82. un 83. punktu. 

 

Komisija ir bijusi ļoti aktīva ilgtspējīgu finanšu jomā. Kopš Komisijas 2018. gadā pieņemtā rīcības 

plāna ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanai jau ir īstenoti vai tiek īstenoti daudzi pasākumi, kas cita 

starpā risina zaļmaldināšanas jautājumus. Komisija ieviesa informācijas atklāšanas prasības attiecībā 

uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ieguldījumu ietekmi uz ilgtspēju, kā arī nāca klajā ar priekšlikumu 

stiprināt noteikumus par ilgtspējas informācijas ziņošanu, Taksonomijas regula nodrošinās, ka 

uzņēmumi atklāj informāciju par savas darbības atbilstību taksonomijai. Komisija arī novērtēs vides, 

sociālo un pārvaldības reitingu ticamību, salīdzināmību un pārredzamību. Pārejas finansēšanas 

stratēģijas ietvaros Komisija ar EUI atbalstu uzraudzīs zaļmaldināšanas riskus un vajadzības gadījumā 

veiks turpmākus pasākumus, t. i., novērtēs kompetento iestāžu rīcībā esošo uzraudzības un izpildes 

instrumentu kopumu un apsvērs, vai EUI būtu jāpiešķir spēcīgāka loma koordinācijas un 

konverģences nodrošināšanā vai jāveic citi grozījumi ES tiesību aktos. 

 

Komisijas kopējā atbilde uz 89.–93. punktu. 

ES ir izstrādājusi aizsardzības sistēmu attiecībā uz pamudinājumiem, lai novērstu interešu konfliktus 

(sk. sīkāku informāciju Komisijas atbildē uz 3. ieteikuma a) punktu). 

Komisija arī līdz 2022. gada beigām sagatavos privāto ieguldījumu stratēģiju.  

Komisija 2021. gada maijā uzsāka sabiedrisko apspriešanu par ES stratēģiju privātajiem ieguldītājiem, 

kas attiecas uz pamudinājumiem un konsultāciju kvalitāti. 

 

97. Komisija nesen ierosināja saskaņot likviditātes pārvaldības instrumentu kopumu, lai labāk 

atvieglotu kopieguldījumu fondu (AIF un PVKIU) pārvaldniekiem likviditātes riska pārvaldību, 

ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 

(EVTI) ieteikumus. 

 

Komisijas kopējā atbilde uz 113.–126. punktu. 



 

 

Saskaņā ar Komisijas 2021. gada 15. decembrī pieņemto uzraudzības datu stratēģiju ES finanšu 

pakalpojumu jomā datu standartizācija un dažādās pārskatu sniegšanas sistēmās savākto datu 

salīdzināmība ir viens no četriem galvenajiem uzraudzības pārskatu sniegšanas sistēmas 

modernizācijas pamatelementiem. 

Šīs stratēģijas ietvaros attiecībā uz ieguldījumu fondu sektoru 2021. gada novembrī pieņemtajā 

priekšlikumā par AIFP direktīvas pārskatīšanu un tam pievienotajos priekšlikumos attiecībā uz 

PVKIU direktīvu Komisija ierosina pilnvarot Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) uzlabot datu 

vākšanu no alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un saskaņot datu pārskatu sniegšanas 

prasības pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), un ļaut EVTI iegūt 

detalizētākus datus.  

Pirms grozīt vai izstrādāt jaunas pārskatu veidnes, EVTI ir jāveic tehniskais novērtējums sadarbībā ar 

ECB un EAAPI. Novērtējuma mērķis ir nodrošināt konsekvenci ar citām ieguldījumu fondu pārskatu 

sniegšanas prasībām, tajā skaitā jo īpaši ar Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) statistikas 

nolūkos jau savāktajiem datiem. 

Iepriekš minētās uzraudzības datu stratēģijas ietvaros 2021. gada novembra priekšlikumā, ar ko groza 

PVKIU direktīvu, paredzēts, ka informācijas vākšana un apmaiņa, izmantojot uzraudzības pārskatu 

sniegšanu, būtu jāuzlabo, uzliekot PVKIU uzraudzības pārskatu sniegšanas pienākumu.  

122. Šī uzraudzības datu stratēģija paredz arī veicināt starptautiski pieņemtu kopējo identifikatoru 

(ieskaitot LEI) izmantošanu, kas ir būtiska datu konsekvences nodrošināšanai. Komisija ierosinās 

grozījumus attiecīgajās pārskatu sniegšanas sistēmās, lai ieviestu sistemātisku pienākumu ziņot par 

LEI juridiskajām personām, kurām tas ir piešķirts, un līdz 2023. gadam ziņos par to, vai noteikt LEI 

kā obligātu plašākam juridisko personu lokam, atbilstīgi ESRK ieteikumam. 

Fondu sektorā un saskaņā ar AIFP direktīvas pārskatīšanas priekšlikumu un tam pievienotajiem 

priekšlikumiem attiecībā uz PVKIU direktīvu, prasība izmantot LEI (vai citus identifikatorus) vai 

ziņot par tiem ir paredzēta 2. līmenī, 1. līmeņa tekstā piešķirot pilnvaras noteikt attiecīgos tehniskos 

standartus, tostarp attiecībā uz tādiem identifikatoriem kā LEI. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

127. Komisija uzskata, ka regulējums kopumā ir atbilstošs un tas tiek pastāvīgi uzlabots (sk. 

turpmāk). Tomēr, arī ārējo faktoru dēļ, kurus nevar novērst ar ES tiesību aktiem, ieguldījumu fondu 

vienotais tirgus joprojām ir nepilnīgs. 

128. Komisija uzskata, ka galvenie atlikušie juridiskie šķēršļi ieguldījumu fondu pārrobežu 

izplatīšanai ir novērsti ar fondu pārrobežu izplatīšanas tiesību aktu kopumu, ko piemēro no 2021. gada 

augusta. Turklāt Komisija nesen ir ierosinājusi pārskatīt AIFP direktīvu, PVKIU direktīvu un ELTIF 

regulu. Visu šo iniciatīvu rezultātus vēl nevar izvērtēt. 

1. ieteikums. Izvērtēt esošā regulējuma piemērotību vēlamo mērķu sasniegšanai 

 

Komisija nepiekrīt 1. ieteikuma a) punktam.  

Komisija uzskata, ka vispārējais ES tiesiskais regulējums attiecībā uz aktīvu pārvaldību izrādījās 

piemērots un efektīvs, lai sasniegtu izvirzītos mērķus efektīvam iekšējam tirgum. Tas tiek regulāri 

pārskatīts, lai konstatētu un novērstu trūkumus.  

Fondu pārrobežu izplatīšanas tiesību aktu kopumu piemēro no 2021. gada augusta. Komisija veiks šī 

tiesību aktu kopuma pārskatīšanu 2024. gadā, kā to nolēmuši likumdevēji. Tas ir agrākais brīdis, kad, 

pamatojoties uz attiecīgajiem datiem un pieredzi šo noteikumu piemērošanā, varēs spriest par tiesību 

aktu kopuma radītajiem ieguvumiem, ko varēs novērtēt tikai noteiktu laiku pēc šo jauno noteikumu 

stāšanās spēkā.  



 

 

Tikko ir veikta visaptveroša AIFP direktīvas un ELTIF regulas pārskatīšana, un 2021. gada novembrī 

Komisija iesniedza mērķtiecīgus grozījumus AIFP direktīvā un saistītos grozījumus PVKIU direktīvā, 

kā arī ELTIF regulā. 

Ierosināto tiesību aktu izmaiņu ietekme ir jānovēro un jāizvērtē saskaņā ar labāka regulējuma 

principiem.  

Komisija uzskata, ka nākamo ES aktīvu pārvaldības regulējuma izvērtējumu būs iespējams veikt tikai 

pēc 6–7 gadiem atkarībā no laika, kas būs nepieciešams, lai Padome un Eiropas Parlaments pieņemtu 

nesen ierosinātos grozījumus. Precīzs termiņš ir atkarīgs no diskusiju ilguma Padomē un Eiropas 

Parlamentā pirms nesen ierosināto grozījumu pieņemšanas. Kad jaunie noteikumi būs pieņemti, 

dalībvalstīm tie būs jātransponē, un tas notiks 2 gadu laikā pēc pieņemšanas. Pēc tam ir jāiegūst 

pieredze jauno noteikumu piemērošanā un jāsavāc pietiekami un atbilstoši dati, kas aizņems vismaz 

3 gadus — tātad kopumā 6–7 gadus, skaitot no šī brīža. Tikmēr Komisija neizslēdz iespēju ierosināt 

grozījumus dažos ieguldījumu produktu noteikumos, piemēram, noteikumos par informācijas 

atklāšanu un privāto ieguldītāju aizsardzību, kas pašlaik tiek izskatīti. 

 

Komisija daļēji piekrīt 1. ieteikuma b) punktam.  

Snieguma novērtēšanas un pārraudzības pasākumi pārsniedz ierobežoto rādītāju kopumu, kas 

izmantots stratēģiskajā plānā. Komisija pārskatīs savos stratēģiskajos plānos iekļautos rādītājus 

saistībā ar nākamo stratēģiskās plānošanas ciklu, kas aptver 2025.–2029. gada periodu. 

132. Attiecībā uz EVTI adresēto apsvērumu par uzraudzības konverģenci Komisija uzskata, ka ir arī 

citi pierādījumu avoti, kas saistīti ar EVTI izmantoto sagatavošanas instrumentu lietderību. Piemēram, 

nesen notikušajā apspriešanā par uzraudzības konverģenci un vienoto noteikumu kopumu 

(https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-esas-review_en) respondenti visai pozitīvi 

novērtēja EVTI pamatnostādņu un jautājumu un atbilžu sniegto ieguldījumu kopējas uzraudzības 

kultūras veidošanā. 

2. ieteikums. Uzlabot EVTI konverģences darba efektivitāti 

Komisija piekrīt 2. ieteikumam.  

 Komisija 2017. gadā ierosināja izmaiņas EVTI pārvaldībā, piemēram, izveidot valdi, kas pieņemtu 

EVTI lēmumus saistībā ar uzraudzību (Savienības tiesību aktu pārkāpumi, strīdu izšķiršana, 

profesionālizvērtēšana). Likumdevēji šos priekšlikumus neatbalstīja.  

3. ieteikums. Labāk aizsargāt ieguldītājus pret nepamatotām izmaksām un maldinošu 

informāciju 

Komisija daļēji piekrīt 3. ieteikuma a) punktam.  

Komisija uzskata, ka ieguldījumu fondi ir stingri regulēti un pārredzami. Tomēr Komisija novērtēs 

pamudinājumu nozīmi tās plānotās privāto ieguldījumu stratēģijas ietvaros. Šī stratēģija attieksies uz 

virkni iniciatīvu, kuru mērķis ir privātiem ieguldītājiem sniegt nepieciešamo pārliecību un garantijas. 

Stratēģiju plānots papildināt ar tiesību aktu priekšlikumiem. Komisija 2021. gada maijā uzsāka 

sabiedrisko apspriešanu par ES stratēģiju privātajiem ieguldītājiem, kas attiecas uz pamudinājumiem 

un konsultāciju kvalitāti.  

138. Kā aprakstīts Komisijas atbildēs par 114. līdz 127. punktu, saskaņā ar Komisijas 2021. gada 

15. decembrī pieņemto uzraudzības datu stratēģiju ES finanšu pakalpojumu jomā datu standartizācija 

un dažādās pārskatu sniegšanas sistēmās savākto datu salīdzināmība ir viens no četriem galvenajiem 

uzraudzības pārskatu sniegšanas sistēmas modernizācijas pamatelementiem. 

Šīs stratēģijas ietvaros attiecībā uz ieguldījumu fondu sektoru 2021. gada novembrī pieņemtajā 

priekšlikumā par AIFP direktīvas pārskatīšanu un tam pievienotajos priekšlikumos attiecībā uz 

PVKIU direktīvu Komisija ierosina pilnvarot EVTI vākt detalizētākus un konsekventākus datus no 

alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un saskaņot datu pārskatu sniegšanas prasības PVKIU. 

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-esas-review_en


 

 

5. ieteikums. Racionalizēt datu vākšanu un atjaunināt ziņošanas režīmus 

Komisija piekrīt 5. ieteikumam. 

2021. gada 25. novembrī pieņemtajā Komisijas priekšlikumā, ar ko groza AIFP direktīvu un PVKIU 

direktīvu, ir risināti šie ieteikumi un paredzēti pasākumi, lai uzlabotu un racionalizētu datu vākšanu 

nākotnē. Tas ir daļa no plašākas uzraudzības datu stratēģijas, kas tika pieņemta 2021. gada 

15. decembrī. 

 

 

 


