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1.

IEVADS

Saskaņā ar Atklātības prasību direktīvu1 (turpmāk “direktīva”) emitentiem, kuru vērtspapīri
tiek tirgoti regulētos tirgos Eiropas Savienībā (turpmāk “ES”), ir jānodrošina atbilstīga
pārredzamība ieguldītājiem, darot zināmu atklātībai un izplatot regulētu informāciju2.
Piecus gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā Komisija publicēja ziņojumu3, kurā tā novērtēja
direktīvas radīto ietekmi. Ziņojumā atzīts, ka direktīva ir lietderīga tirgus pienācīgai un
efektīvai darbībai, tomēr arī norādītas jomas, kurās jāveic uzlabojumi.
Komisija 2010. gadā uzsāka sabiedrisku apspriešanos par direktīvas modernizēšanu. Galvenie
apspriestie jautājumi bija šādi: regulētu tirgu pievilcīgums maziem un vidējiem emitentiem
(turpmāk “MVE”) un iespējas uzlabot režīmu, kas saistīts ar nozīmīgu līdzdalību
balsstiesībās.
Respondenti, kas piedalījās sabiedriskās apspriešanās procesā, pauda atšķirīgus viedokļus par
to, vai, viņuprāt, direktīvas grozījumi varētu uzlabot MVE situāciju. Sabiedriskās
apspriešanās laikā tika izteikta vispārēja piekrišana tam, ka attiecībā uz līdzdalību
balsstiesībās direktīvā jāiekļauj prasība paziņot līdzdalību atvasinātos finanšu instrumentos,
par kuriem veic norēķinus naudā4, un jāpanāk lielāka saskaņotība šajā jomā. Turklāt tika
izteikti aicinājumi nodrošināt lielāku skaidrību dažās tehniskās jomās.
Visbeidzot, Komisija 2010. gadā vienojās ar Eiropas Parlamentu izvērtēt iespēju pieprasīt
dažām sabiedrībām atklāt finanšu pamatinformāciju par to darbību trešās valstīs5. Atsevišķā
ietekmes novērtējumā par šo jautājumu tika izdarīts secinājums, ka Atklātības prasību
direktīva un Grāmatvedības direktīvas6 jāgroza, lai tajās tiktu iekļautas attiecīgās jaunās
prasības.
2.

APZINĀTĀS PROBLĒMAS

Pašreizējā režīmā pastāvošās problēmas var iedalīt divās lielās kategorijās: a) MVE un
b) prasības paziņot nozīmīgu līdzdalību balsstiesībās.
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/109/EK.
Termins “regulēta informācija” aptver gada, pusgada un ceturkšņa finanšu informāciju, pastāvīgu
informāciju par nozīmīgu līdzdalību balsstiesībās un ad hoc informāciju, kas jāatklāj atbilstīgi direktīvai
par ļaunprātīgu tirgus izmantošanu (Direktīva 2003/6/EK).
COM(2010) 243 galīgā redakcija, 2010. gada 27. maijs. Šim ziņojumam pievienots sīki izstrādāts
Komisijas dienestu darba dokuments (SEC(2010)61).
Atvasināti kapitāla vērtspapīru instrumenti, par kuriem veic norēķinus naudā, ir ar kapitāla
vērtspapīriem saistīti darījumi, par kuriem norēķinu veic tikai naudā, fiziski nepiegādājot bāzes kapitāla
vērtspapīru.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st15/st15650-ad01.en10.pdf.
Padomes Ceturtā direktīva 78/660/EEK par gada pārskatiem un Padomes Septītā direktīva 83/349/EEK
par konsolidētajiem pārskatiem.
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2.1.

Ar MVE saistītās problēmas

Termins “MVE” Eiropas Savienībā nav definēts. Ikviena atsauce uz MVE šajā dokumentā
jāsaprot kā atsauce uz dalībvalstīs pastāvošajiem jēdzieniem.
Nozīmīga Komisijas politikas prioritāte ir uzlabot regulējuma vidi MVE un atvieglot to
piekļuvi kapitālam7. Kaut gan atklātības prasības nav vienīgās, kas rada problēmas MVE, tās
veicina augstās izmaksas par atbilstības nodrošināšanu, kas saistīta ar vērtspapīru iekļaušanu
biržas sarakstos regulētos tirgos, ierobežo MVE pamanāmību analītiķiem un ieguldītājiem un
veicina īstermiņa skatījumu.
2.1.1.

Augstas izmaksas par atbilstības nodrošināšanu, ar kurām saskaras MVE

Direktīvas mērķis ir nodrošināt pareizu, visaptverošu un savlaicīgu informāciju tirgum.
Emitentiem ir noteikta prasība publicēt gada, pusgada un ceturkšņa finanšu informāciju8.
Direktīvā noteikts prasību minimums publicēt ceturkšņa starpposma vadības ziņojumus, kuru
saturs ir ierobežots. Tomēr daudzas dalībvalstis prasa atklāt papildinformāciju. Saistībā ar
ceturkšņa finanšu informācijas publicēšanu MVE rodas salīdzinoši augstas izmaksas, tanī
pašā laikā šā pienākuma jēga nav skaidra.
Turklāt augstas izmaksas un resursi var būt vajadzīgi arī tam, lai ievērotu stingri noteikto
termiņu pusgada pārskatu publicēšanai un sagatavotu ziņojumu apraksta daļu, jo atklājamā
informācija ir saturiski sarežģīta un daudzveidīga.
2.1.2.

Koncentrēšanās uz īstermiņa rezultātiem

Prasība publicēt ceturkšņa finanšu informāciju var spiest vadību uzrādīt peļņu par katru
ceturksni. Ceturkšņa pārskatu sniegšanu arī var uzskatīt par regulatīvu stimulu ieguldītājiem
koncentrēties uz sabiedrību īstermiņa darbības rezultātiem, nevis aplūkot tos ilgākā termiņā.
2.1.3.

MVE ierobežotā pamanāmība

Pusgada pārskatu īsais sagatavošanas termiņš (divi mēneši pēc pārskata perioda beigām) rada
informācijas sastrēgumu otrā mēneša beigās, kā rezultātā tiek traucēta tirgus darbība,
ieguldītāji un analītiķi tiek pārslogoti ar finanšu informāciju, un tie sliecas pievērst lielāku
uzmanību lielākajām vadošajām sabiedrībām tirgū un mazāk interesēties par MVE. Tas īpaši
attiecas uz lielāko daļu emitentu Eiropā, kuru finanšu gads atbilst kalendārajam gadam un
kuriem šīs publikācijas termiņš tātad ir augusta beigas. Tādā veidā tiek veicināta slikta MVE
pamanāmība ieguldītājiem un analītiķiem.
Vēl viens sliktas MVE pamanāmības iemesls ir problēmas, ko rada dažādu valstu informācijas
glabāšanas sistēmu nepietiekamā savstarpējā savienojamība, un ar tām saskaras ieguldītāji,
kuri vēlas piekļūt publiskai informācijai.
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Komisijas paziņojums “Ceļā uz aktu par vienoto tirgu. Par augsti konkurētspējīgu tirgus sociālo
ekonomiku. 50 priekšlikumi, lai uzlabotu mūsu darbu, darījumus un savstarpējo apmaiņu”,
COM(2010) 608 galīgā redakcija un Komisijas paziņojums “Akts par vienoto tirgu. Divpadsmit
mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos. Kopīgiem spēkiem uz jaunu izaugsmi”,
COM(2011) 206 galīgā redakcija.
Vai nu ceturkšņa finanšu pārskati, vai arī starpposma vadības ziņojumi, ko vispārīgi sauc arī par
ceturkšņa finanšu informāciju.
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2.1.4.

Problēmas, kuras konstatētas saistībā ar paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību
balsstiesībās

Saskaņā ar direktīvu emitentiem jāpaziņo tirgum, ja tie iegādājas vai atsavina akcijas, kuras
atļauts tirgot regulētā tirgū un kurām ir balsstiesības (t. i., tiem jāpaziņo turēto balsstiesību
īpatsvars, ja tas sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par noteiktajiem sliekšņiem, kas ir 5 %,
10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % un 75 %). Pašreizējā režīmā konstatētas divas
problēmas: slēptās īpašumtiesības, ko rada nepilnības paziņošanas noteikumos, un atšķirīgi
paziņošanas noteikumi dažādās dalībvalstīs.
2.1.5.

Slēptu īpašumtiesību iespējamība

Kopš direktīvas pieņemšanas tirgū arvien vairāk izmanto atvasinātus finanšu instrumentus,
par kuriem veic norēķinus naudā. Atvasinātus finanšu instrumentus, par kuriem veic
norēķinus naudā, var izmantot, lai iegūtu un īstenotu ietekmi biržas sarakstā iekļautā
sabiedrībā vai izveidotu slēptu daļu sabiedrībā (ir ziņots par vairākiem šādiem gadījumiem9).
Tomēr uz šiem gadījumiem patlaban neattiecas direktīvas noteikumi par informācijas
atklāšanu. Šādas regulējuma nepilnības var radīt tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, neefektīvu
cenas veidošanas mehānismu, “tukšo balsošanu”, un rezultātā var samazināties ieguldītāju
uzticēšanās un ieguldītāju intereses var neatbilst pašu sabiedrību ilgtermiņa interesēm.
2.1.6.

Dažādās dalībvalstīs pastāvošo atšķirīgo paziņošanas noteikumu dēļ palielinās
atbildība un regulatīvais risks, kā arī atbilstības nodrošināšanas izmaksas
pārrobežu ieguldītājiem

Atšķirīgi paziņošanas noteikumi dažādās dalībvalstīs, īpaši saistībā ar līdzdalības akcijās un
līdzdalības finanšu instrumentos summēšanu, palielina izmaksas un tiesisko nenoteiktību
ieguldītājiem, kuri veic pārrobežu darbību. Ja līdzdalība akcijās un līdzdalība finanšu
instrumentos netiek summēta, pārredzamība dažās dalībvalstīs pasliktinās.
3.

SUBSIDIARITĀTE

ES ir tiesības rīkoties šajā jomā atbilstīgi LESD 50. un 114. pantam. Tā kā visas konstatētās
problēmas ir saistītas ar ES kapitāla tirgu kopumā, pārmaiņas jāveic ES mērogā, lai tās būtu
efektīvas.
Turklāt problēmas, kas konstatētas saistībā ar MVE, rada ES un dalībvalstu tiesību akti, un tās
var atrisināt tikai pārmaiņas ES tiesību aktos. Visbeidzot, tikai ES mērogā pieņemts
instruments nodrošinās to, ka visas dalībvalstis piemēro vienu un to pašu tiesisko regulējumu,
kas balstīts uz vieniem un tiem pašiem principiem, tādējādi izbeidzot patlaban sadrumstaloto
regulējuma pieeju nozīmīgas līdzdalības paziņošanai.
4.

MĒRĶI

Plānoto pasākumu mērķis ir vienkāršot noteiktus pienākumus, lai palīdzētu nodrošināt
regulētu tirgu pievilcīgumu MVE, un šādiem pasākumiem vajadzētu uzlabot pārredzamības
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Piemēram, LVMH/Hermes, Porsche/VW, Schaeffler/Continental.
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režīma tiesisko skaidrību un efektivitāti saistībā ar korporatīvo īpašumtiesību struktūras
atklāšanu.
5.

POLITIKAS IESPĒJAS: IETEKMES ANALĪZE UN SALĪDZINĀJUMS

Iepriekš izklāstīto mērķu sasniegšanai Komisija ir izstrādājusi, analizējusi un salīdzinājusi
dažādas politikas iespējas, lai noteiktu, kura no tām pieņemamā mērā atrisina konstatētās
problēmas. Šīs iespējas izklāstītas turpmāk.
5.1.

Politikas iespējas, kas ļautu nodrošināt MVE lielāku elastību attiecībā uz
periodiskās finanšu informācijas publicēšanas biežumu un laiku

(1)

Netiek veikta nekāda rīcība. Šī iespēja nenodrošina mērķa sasniegšanu. Tāpēc tā tiek
noraidīta.

(2)

Atcelt pienākumu MVE sniegt ceturkšņa finanšu informāciju. Šī iespēja samazinātu
gan MVE izmaksas, gan regulatīvos stimulus, kas var veicināt īstermiņa skatījumu.
Tomēr, ieviešot diferencētus informācijas atklāšanas režīmus regulētu tirgu sarakstos
iekļautām sabiedrībām atkarībā no to lieluma, tiktu mulsināti ieguldītāji un MVE
būtu mazāk pamanāmi. Tāpēc šī iespēja tiek noraidīta.

(3)

Atcelt pienākumu MVE sniegt ceturkšņa finanšu pārskatus sākotnējā periodā, kas ir
3 gadi pēc atļaujas veikt tirdzniecību. Kaut gan šī iespēja mazinātu spiedienu uz
MVE, tā izmaksas tikai atliktu. Ieviešot diferencētus informācijas atklāšanas režīmus
regulētu tirgu sarakstos iekļautām sabiedrībām atkarībā no to lieluma, tiktu mulsināti
ieguldītāji. Tāpēc šī iespēja tiek noraidīta.

(4)

Atcelt pienākumu visām biržas sarakstā iekļautajām sabiedrībām sniegt ceturkšņa
finanšu pārskatus. Šī iespēja samazinātu atbilstības nodrošināšanas izmaksas
sabiedrībām. Aplēses rāda, ka vidējais izmaksu samazinājums, izslēdzot izmaksas
par ceturkšņa informācijas sagatavošanu, ir 2 tūkstoši līdz 60 tūkstoši euro gadā
vienam emitentam MVE gadījumā un 35 tūkstoši līdz 250 tūkstoši euro gadā vienam
emitentam lielo emitentu gadījumā. Naudas izteiksmē nevar aplēst tādu izmaksu
samazinājumu, kas MVE rodas saistībā ar darbiniekiem, kuri nodarbināti šādas
informācijas sagatavošanā, jo dažādiem emitentiem šāds samazinājums ir ļoti
atšķirīgs, sākot no 8 cilvēkdienām gadā līdz pat 30 cilvēkdienām gadā. Par lieliem
emitentiem aplēses rāda, ka maksimālais izmaksu samazinājums (t. sk. izmaksu, kas
saistītas ar darbinieku iesaistīšanu šādu pārskatu sagatavošanā) varētu būt 2 miljoni
euro gadā vienam emitentam. Šī iespēja ļautu MVE novirzīt savus resursus tādas
informācijas publiskošanai, kas vislabāk der to ieguldītājiem. Tā samazina īstermiņa
spiedienu uz ieguldītājiem un stimulē ieguldītājus izvēlēties ilgāka termiņa
skatījumu. Tā negatīvi neietekmē ieguldītāju aizsardzību. Ieguldītāju aizsardzību jau
pietiekami garantē informācija, kas obligāti jāatklāj par pusgada un gada rezultātiem,
un informācija, kas jāatklāj atbilstīgi Direktīvai par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu
un Prospektu direktīvai10. Tas nozīmē, ka, neatkarīgi no direktīvā paredzētās
ceturkšņa informācijas, ieguldītāji pienācīgi jāinformē par svarīgiem notikumiem un
faktiem, kas var potenciāli ietekmēt bāzes akciju cenu. Tādēļ nešķiet, ka tiesību aktos
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Direktīva 2003/6/EK un Direktīva 2003/71/EK.
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būtu jānosaka obligāta prasība sniegt starpposma vadības ziņojumus. Lai šī iespēja
būtu efektīva, tā nedrīkst ļaut dalībvalstīm to tiesību aktos uzspiest pienākumu
publicēt ceturkšņa informāciju. Sabiedrības pašas var nolemt publicēt ceturkšņa
informāciju vai nē.
(5)

Pagarināt pusgada informācijas publicēšanas termiņu līdz trim mēnešiem pēc
attiecīgā pārskata perioda beigām visām biržas sarakstā iekļautām sabiedrībām.
MVE veidotos neliels izmaksu ietaupījums, tomēr svarīgāki būtu nemonetārie
ieguvumi. Emitentiem būtu vairāk laika sagatavot pārskatu projektus, tādējādi tie
varētu uzlabot publiskoto datu kvalitāti. Šī iespēja arī pozitīvi ietekmētu MVE
pamanāmību, jo tie vieglāk varētu saplānot pārskatu publicēšanas laiku, lai tas
nesakristu ar lielu biržas sarakstā iekļautu sabiedrību pārskatu publicēšanu. Tādējādi
analītiķiem un ieguldītājiem būtu vairāk laika pievērsties MVE pusgada rezultātiem.

(6)

Pagarināt MVE pusgada informācijas publicēšanas termiņu līdz trim mēnešiem pēc
attiecīgā pārskata perioda beigām. Šī iespēja pozitīvi ietekmētu MVE pamanāmību.
Tomēr, ieviešot diferencētus informācijas atklāšanas režīmus regulētu tirgu sarakstos
iekļautām sabiedrībām atkarībā no to lieluma, tiktu mulsināti ieguldītāji. Tāpēc šī
iespēja tiek noraidīta.

5.2.

Politikas iespējas, saskaņā ar kurām tiek vienkāršota MVE finanšu pārskatu
apraksta daļa

(1)

Netiek veikta nekāda rīcība. Šī iespēja nenodrošina mērķa sasniegšanu. Tāpēc tā tiek
noraidīta.

(2)

ES mērogā saskaņot MVE finanšu pārskatu apraksta daļas maksimālo saturu.
Izstrādājot pārskatu standarta saturu, var tikt palielinātas izmaksas atbilstības
nodrošināšanai MVE dalībvalstīs, kurās šī prasība ir zemā līmenī. Tomēr šī iespēja
atvieglotu finanšu informācijas salīdzināšanu ES. Ja izmaksu taupīšanas nolūkā
sniedzamās informācijas minimums ES tiktu noteikts pārāk zemā līmenī, tas varētu
negatīvi ietekmēt ieguldītājus. Tāpēc šī iespēja tiek noraidīta.

(3)

Pieprasīt, lai EVTI11 sagatavo nesaistošas pamatnostādnes (veidnes) visu biržas
sarakstā iekļautu sabiedrību finanšu pārskatu apraksta daļas saturam. Šī iespēja
ļautu EVTI izstrādāt veidni tā, lai nodrošinātu izmaksu ietaupījumu. Tas atvieglotu
informācijas salīdzināšanu ieguldītājiem un varētu palielināt MVE pārrobežu
pamanāmību. EVTI rastos dažas vienreizējas izmaksas.

(4)

Pieprasīt, lai dalībvalstis sagatavo nesaistošas veidnes vai pamatnostādnes par
pārskatu apraksta daļas aspektiem. Tādējādi dalībvalstis varētu pielāgot pārskatu
saturu savam iekšējam tirgum. Tomēr tas neatvieglotu informācijas pārrobežu
salīdzināšanu. Tāpēc šī iespēja tiek noraidīta.
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Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.
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5.3.

Politikas iespējas, ar kurām tiek likvidētas nepilnības prasībās, kā paziņojama
nozīmīga līdzdalība balsstiesībās

(1)

Netiek veikta nekāda rīcība. Šī iespēja nenodrošina mērķa sasniegšanu. Tāpēc tā tiek
noraidīta.

(2)

Plašs režīms: informācijas atklāšanas režīms attiecas uz visiem instrumentiem, kuru
ekonomiskā ietekme ir līdzīga līdzdalībai akcijās un tiesībām iegādāties akcijas. Šī
iespēja aptver atvasinātus finanšu instrumentus, par kuriem veic norēķinus naudā, kā
arī visus līdzīgos finanšu instrumentus, kādi var parādīties nākotnē. To atbalstīja
vairums respondentu, kuri piedalījās sabiedriskās apspriešanās procesā, jo tā atrisina
iepriekšminētās problēmas. Šī iespēja lielā mērā pozitīvi ietekmētu ieguldītāju
aizsardzību un uzticēšanos. Jaunais informācijas atklāšanas režīms aptvertu visus to
finanšu instrumentu veidus, kuri ir līdzvērtīgi īpašumā esošām akcijām, un varētu
palielināt organizācijas un atbilstības nodrošināšanas izmaksas tādu atvasinātu
finanšu instrumentu turētājiem, par kuriem veic norēķinus naudā (aplēses rāda, ka
maksimālās vienreizējās izmaksas ir no 100 tūkstošiem līdz 600 tūkstošiem euro
vienam tādu atvasinātu finanšu instrumentu turētājam, par kuriem veic norēķinus
naudā, bet tās attiektos tikai uz ieguldītājiem, kuri tur ievērojamu skaitu šādu
instrumentu). Kārtējās izmaksas nevar aplēst, jo tās mainās atkarībā no tā, kā praksē
pieaug atklājamās informācijas apjoms vienam turētājam. Tomēr saskaņā ar
Apvienotās Karalistes pieredzi, kas šo režīmu ieviesa jau 2009. gadā, aplēstais
paziņojumu skaita pieaugums ir ierobežots.

(3)

Limitēta pieeja: informāciju neprasa atklāt, ja ir izpildīti t. s. “drošā patvēruma”
kritēriji. Saskaņā ar šo iespēju informācija jāatklāj par visiem instrumentiem, kas dod
piekļuvi pamatā esošajām balsstiesībām, ja vien netiek izpildīti daži īpaši kritēriji.
Tomēr šī iespēja ļauj ieguldītājiem apiet informācijas atklāšanas prasības mērķi.
Tāpēc tā tiek noraidīta.

5.4.

Politikas iespējas, ar kurām tiek likvidētas atšķirības nozīmīgas līdzdalības
paziņošanas prasībās

(1)

Netiek veikta nekāda rīcība. Šī iespēja nenodrošina mērķa sasniegšanu. Tāpēc tā tiek
noraidīta.

(2)

Saskaņot režīmu, kādā paziņojama nozīmīga līdzdalība balsstiesībās, pieprasot
summēt līdzdalību akcijās un līdzdalību finanšu instrumentos, kuri nodrošina
piekļuvi akcijām (tostarp atvasinātos finanšu instrumentos, par kuriem veic
norēķinus naudā). Šī iespēja saskaņotu sliekšņu aprēķināšanai izmantoto metodi,
nevis pašus sliekšņus, tādējādi tiktu izveidota vienota pieeja, kas samazinātu tiesisko
nenoteiktību, palielinātu pārredzamību, vienkāršotu pārrobežu ieguldījumus un
palielinātu ES kapitāla tirgu pievilcīgumu. Saskaņā ar aplēsēm kārtējo izmaksu
samazinājums pārrobežu ieguldītājiem ir 77 tūkstoši euro gadā vienam ekonomikas
dalībniekam. Tomēr šī iespēja var radīt dažas papildizmaksas, kas saistītas ar
papildus atklājamu informāciju dalībvalstīs, kurās patlaban nepastāv līdzdalības
summēšanas prasība.

(3)

Saskaņot režīmu, kā paziņojama nozīmīga līdzdalība balsstiesībās, pieprasot trīs
atsevišķus režīmus informācijas atklāšanai: vienu par līdzdalību akcijās, otru par
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līdzdalību finanšu instrumentos, kuri nodrošina piekļuvi akcijām, un trešo par
atvasinātiem finanšu instrumentiem, par kuriem veic norēķinus naudā. Šī iespēja
izveidotu vienotu režīmu, bet tā var negatīvi ietekmēt ieguldītāju aizsardzību un
uzticēšanos. Tāpēc tā tiek noraidīta.
(4)

Saskaņot režīmu, kādā paziņojama nozīmīga līdzdalība balsstiesībās, saskaņojot
paziņošanas sliekšņus. Vairums respondentu neuzskatīja, ka balsstiesību slieksnis
būtu vērā ņemams jautājums. Turklāt paziņošanas slieksni ir grūti saskaņot, jo
dažādās dalībvalstīs ir dažādi akcionāri. Tāpēc šī iespēja tiek noraidīta.

6.

IZMANTOJAMAIS INSTRUMENTS, TRANSPONĒŠANA UN ATBILSTĪBAS ASPEKTI

Tikai saistošs tiesību akts nodrošinātu, ka visas dalībvalstis piemēro vienu un to pašu tiesisko
regulējumu, kas balstīts uz vieniem un tiem pašiem principiem. Kaut gan direktīva ļautu
maksimāli saskaņot atsevišķas jomas, dalībvalstis joprojām saglabātu elastīgu pieeju tam, ka
citās jomās tiek ņemta vērā to konkrētā situācija.
Lai nodrošinātu labāku direktīvas īstenošanu un ievērotu Komisijas paziņojumu par sankciju
režīmu pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē12, jāuzlabo arī pašreizējās pamatnostādnes
par sankcijām.
7.

UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA

Komisija uzraudzīs, kā dalībvalstis īsteno direktīvu. Vajadzības gadījumā Komisijas dienesti
sniegs palīdzību dalībvalstīm. Novērtējumu par tiesību aktu piemērošanas radīto ietekmi veiks
sešus gadus pēc tiesību aktu stāšanās spēkā. Komisija uzraudzīs grozītās direktīvas
piemērošanu, izmantojot EVTI un dialogu ar lielākajām ieinteresētajām personām.

12
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Komisijas 2010. gada 9. decembra paziņojums; COM(2010) 716 galīgā redakcija.
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