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ĪSS PAMATOJUMS

Current situation

In June 2000 the Commission adopted a Communication entitled "The EU's Financial 
Reporting Strategy: The way forward", in which it put an emphasis on the comparability, 
accuracy and transparency of European companies as an essential aspect of the integration of 
European financial markets and of their international competitiveness. These common 
practices relating to corporate governance, the annual report and the consolidated annual 
report in particular, are agreed to be crucial for creating a well functioning Single Market for 
Financial Services and products.

Similar importance should be given to the market players' trust in reliable and complete 
information presented in the financial statements and annual reports of the European 
companies, accompanied by an enhanced corporate transparency for investors.
In line with these objectives the Commission has proposed to modernise the two hitherto 
Directives on consolidated and annual accounts - the so-called Seventh and Fourth 
Accounting Directives - providing a harmonised basis for accounting standards.

Accounting and auditing standards decide upon the quality of credit decisions and capital 
allocation while comprehensive information and transparency contribute to financial stability 
on a macro level and strengthen market discipline and prudent risk management, being a 
prerequisite for the financial market effectiveness.

Moreover, market participants are convinced, and academics have delivered empirical 
evidence, that the quality of a company's disclosure contributes highly to the borrowing power 
of a company and reduces its credit spread.

These facts gain importance given the recent various corporate scandals of improper 
information policy and misconduct of several prominent companies located on both sides of 
the Atlantic but also the growing tendency of European companies to operate trans-nationally, 
deepening integration of European capital markets, emergence of new business technologies 
and finally recent EU enlargement. It is therefore necessary to promote further strengthening 
of the EU integrated financial market to enhance confidence and reduce uncertainty for 
financial market participants. A certain level of harmonised accounting and transparency rules 
within the EU25 seems to be required.

The Commission proposal

The proposal of a Directive on annual accounts bolsters two EU strategies:

- the Financial Services Action Plan and the Action Plan for Company Law and Corporate 
Governance (COM(2003)284 final) announcing the confirmation of the collective 
responsibility of board members, the improvement of information by provided by groups 
and the introduction of corporate governance statement;
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- the rationale of the proposed Directive embedded in the Commission’s Communication on 
Preventing and Combating Corporate and Financial Malpractice from 27.09.2004 
(COM(2004)611 final).

The Directive focuses on three main issues:

- establishing collective responsibility of administrative, supervisory and management board 
members;

- introducing corporate governance statement;

- improving disclosure practices of related parties' transactions and of off-balance sheet 
arrangements.

Prime political decision has to cope with the question which companies should be subject to 
mandatory transparency rules.

We should accept one of the key Commission Directive’s proposals as to broaden the range of 
enterprises subject to mandatory disclosure requirements of their corporate governance status 
to all enterprises that issued any securities on regulated markets and not only to those who 
issued shares.

Critics argue however, that this would entail additional disclosure costs for issuers of bonds or 
convertibles and jeopardize privacy attitudes of the medium sized entrepreneurial issuer.
Nevertheless, the benefits of transparent information for financial markets and investors’ 
protection clearly outweigh the costs. Additionally, one has to take into consideration that the 
proposed Directive gives also room for issuers that would like to opt out of any corporate 
governance disclosure (in that case the company would merely have to provide an explanation 
for its decision).

Some amendments try to inhibit audit costs of the corporate governance statement (via the 
location of the statement) or costs that could arise from duplicating disclosure requirements.
Other amendments aim to reduce the disclosure requirements (for off-balance sheet 
arrangements and for related parties’ transactions) to those that actually present significant 
information for investors and financial intermediaries. Disclosure requirements for the IAS-
bound (bigger) issuers should not be extended beyond the IAS level. For smaller companies, 
especially those who have not yet issued securities on regulated markets, there are good 
reasons for „regulation light“, extinct „red tape“ and to give Member States discretionary 
powers to exempt SMEs from certain disclosure obligations.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju iekļaut 
savā ziņojumā šādus grozījumus:
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Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. APSVĒRUMS

2) Saskaņā ar minēto Rīcības plānu, 
uzņēmējsabiedrības pārvaldes, izpildu un 
uzraudzības struktūru locekļiem ir jābūt 
kolektīvi atbildīgiem uzņēmējsabiedrības 
priekšā, sagatavojot un publicējot finanšu 
pārskatus un vadības ziņojumu. Šo pašu 
pieeju bija jāpiemēro to uzņēmējsabiedrību 
pārvaldes, izpildu un uzraudzības struktūru 
locekļiem, kas sastāda konsolidētos 
pārskatus. No vienas puses, tas netraucētu 
dalībvalstīm spert soli tālāk un paredzēt tiešu 
atbildību akcionāru vai pat citu ieinteresēto 
pušu priekšā. No otras puses, dalībvalstīm 
bija jāatturas izvēlēties tādu sistēmu, kas 
uzliktu atbildību tikai atsevišķiem valdes vai 
padomes locekļiem. Taču tam nevajadzētu 
traucēt dalībvalstu tiesām vai citām 
izpildvaras institūcijām uzlikt sankcijas 
individuālam valdes vai padomes loceklim.

2) Saskaņā ar minēto Rīcības plānu, 
uzņēmējsabiedrības pārvaldes, izpildu un 
uzraudzības struktūru locekļiem ir jābūt 
kolektīvi atbildīgiem uzņēmējsabiedrības 
priekšā, sagatavojot un publicējot finanšu 
pārskatus un vadības ziņojumu. Šo pašu 
pieeju bija jāpiemēro to uzņēmējsabiedrību 
pārvaldes, izpildu un uzraudzības struktūru 
locekļiem, kas sastāda konsolidētos 
pārskatus. Minētās struktūras darbojas to 
pilnvaru robežās, kuras tām piešķirtas ar 
valsts tiesību aktiem. No vienas puses, tas 
netraucētu dalībvalstīm spert soli tālāk un 
paredzēt tiešu atbildību akcionāru vai pat 
citu ieinteresēto pušu, īpaši darba ņēmēju, 
priekšā. No otras puses, dalībvalstīm bija 
jāatturas izvēlēties tādu sistēmu, kas uzliktu 
atbildību tikai atsevišķiem valdes vai 
padomes locekļiem. Taču tam nevajadzētu 
traucēt dalībvalstu tiesām vai citām 
izpildvaras institūcijām uzlikt sankcijas 
individuālam valdes vai padomes loceklim.

Pamatojums

Collective responsibility of board members has to comply with the company laws in the 
Member States, in particular regarding the differences between one-tier or two-tier systems.
The collective responsibility has to be restricted to the relevant body, without triggering 
automatically the responsibility from one body to the others.  Apart from the shareholders, the 
other parties interested in the corporate governance practices of a listed company are the 
stakeholders and employees.

Grozījums Nr. 2
4. APSVĒRUMS

4) Pašreiz Padomes 1978. gada 25.jūlija 4) Pašreiz Padomes 1978. gada 25.jūlija 
  

1 Vēl nav publicēts OV.
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Ceturtā Direktīva 78/660/EEK, kas 
pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) 
apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu 
uzņēmējsabiedrību gada pārskatiem un 
Padomes 1983. gada 13. jūnija Septītā 
Direktīva 83/349/EEK, kas pamatojas uz 
Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu 
un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem, 
paredz publiskot tikai informāciju par 
darījumiem starp uzņēmējsabiedrību un tai 
radniecīgajām uzņēmējsabiedrībām. Šie 
noteikumi ir jāpaplašina, lai tie aptvertu arī 
cita veida saistītās puses, tādas kā 
uzņēmuma galvenos vadītājus un 
valdes/padomes locekļu laulātos.

Ceturtā Direktīva 78/660/EEK, kas 
pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) 
apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu 
uzņēmējsabiedrību gada pārskatiem un 
Padomes 1983. gada 13. jūnija Septītā 
Direktīva 83/349/EEK, kas pamatojas uz 
Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu 
un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem, 
paredz publiskot tikai informāciju par 
darījumiem starp uzņēmējsabiedrību un tai 
radniecīgajām uzņēmējsabiedrībām. Nolūkā 
pietuvināt tās uzņēmējsabiedrības, kuru 
vērtspapīri nav pieņemti apgrozībā 
regulētos tirgos, uzņēmējsabiedrībām, kas 
konsolidētajiem pārskatiem piemēro 
starptautiskos grāmatvedības standartus, 
publiskošanas noteikumi ir jāpaplašina, lai 
tie aptvertu arī cita veida saistītās puses, 
tādas kā uzņēmuma galvenos vadītājus un 
valdes/padomes locekļu laulātos, bet tikai 
tad, ja minētie darījumi ir būtiski un netiek 
veikti atbilstoši tirgus vērtībai.

To būtisko darījumu ar saistītām pusēm 
publiskošana, kuri netiek veikti saskaņā ar 
parastajiem komercdarbības nosacījumiem, 
var palīdzēt gada pārskatu lietotājiem 
novērtēt uzņēmējsabiedrības finansiālo 
stāvokli, kā arī, ja tā ir uzņēmējsabiedrību 
grupa, visas grupas finansiālo stāvokli.

To būtisko darījumu ar saistītām pusēm 
publiskošana, kuri netiek veikti saskaņā ar 
parastajiem tirgus nosacījumiem, var 
palīdzēt gada pārskatu lietotājiem novērtēt 
uzņēmējsabiedrības finansiālo stāvokli, kā 
arī, ja tā ir uzņēmējsabiedrību grupa, visas 
grupas finansiālo stāvokli. Konsolidēto 
finanšu pārskatu sagatavošanā nav jāņem 
vērā vienas un tās pašas grupas saistīto 
pušu darījumi.

Pamatojums

Transparency about related parties' transactions a) should be extended to non-listed companies 
and b) the range of related parties should be extended to management members and their 
spouses, but only where such transactions are material and not carried out at arm's length.

Grozījums Nr. 3
5. APSVĒRUMS

5) Definīcijas, kas piemērojamas attiecībā 
uz informācijas atklāšanu par darījumiem 
ar saistītām pusēm, kā noteikts 
Starptautiskajos grāmatvedības standartos, 

5) Starptautiskajos grāmatvedības standartos 
noteiktās saistīto pušu definīcijas, kurus 
Komisija pieņēmusi saskaņā ar 2003. gada 
29. septembra Regulu (EK) Nr. 1606/2002, 
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kurus Komisija pieņēmusi saskaņā ar 2003. 
gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 
1725/2003, ar ko pieņem noteiktus 
starptautiskos grāmatvedības standartus 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (EK) Nr. 1606/2002, ir jāiekļauj 
Direktīvās 78/660/EEK un 83/349/EEK

ir jāattiecina uz Direktīvām 78/660/EEK un 
83/349/EEK.

Grozījums Nr. 4
7. APSVĒRUMS

7) Šādi ārpusbilances pasākumi var būt 
jebkuri pasākumi vai vienošanās, ko 
uzņēmējsabiedrības var noslēgt ar vienībām, 
kuras nav iekļautas bilancē. Šādi 
ārpusbilances darījumi var būt saistīti ar 
vienas vai vairāku īpašiem nolūkiem 
dibinātu sabiedrību izveidošanu vai 
izmantošanu, un ārzonu darbībām, kas 
paredzētas, lai cita starpā risinātu 
saimnieciskus, juridiskus, nodokļu vai 
grāmatvedības jautājumus.

7) Šādi ārpusbilances pasākumi var būt 
jebkuri pasākumi vai vienošanās, ko 
uzņēmējsabiedrības var noslēgt ar vienībām, 
pat nereģistrētām, kuras nav iekļautas 
bilancē. Šādi ārpusbilances pasākumi var būt 
saistīti ar vienas vai vairāku īpašiem 
nolūkiem dibinātu sabiedrību izveidošanu 
vai izmantošanu, un ārzonas darbībām, kas 
paredzētas, lai cita starpā risinātu 
saimnieciskus, juridiskus, nodokļu vai 
grāmatvedības jautājumus. Šādi 
ārpusbilances pasākumi ir, piemēram, 
vienošanās par riska un ieguvuma dalīšanu 
vai tādas līgumsaistības, kā parāda 
faktūrkreditēšana, kombinētie pārdošanas 
un repo darījumi, konsignācijas preču 
līgumi, darījumi, saskaņā ar kuriem 
pircējam jāsamaksā noteiktā summa par 
noteiktu preču daudzumu, neatkarīgi no tā, 
vai viņš ir tās iegādājies pilnā apjomā, ar 
atsevišķu uzņēmējsabiedrību un 
nereģistrētu vienību palīdzību organizēta 
kredītu pārvēršana vērtspapīros, ieķīlāti 
aktīvi, operatīvā līzinga darījumi, 
līgumdarbu piesaistīšana un tamlīdzīgi.

Šādu darījumu, kuri nav iekļauti bilancē, 
publiskošana ir jāveic pārskatu vai 
konsolidēto pārskatu pielikumos.

Šādu darījumu, kuri nav iekļauti bilancē, 
materiālā riska un ieguvuma publiskošana 
ir jāveic pārskatu vai konsolidēto pārskatu 
pielikumos.

Pamatojums

Off- balance sheet commitments that are covered by transparency obligation should be defined 
in a more detailed manner. Member States may exempt SMEs from those requirements (cf 
Amendment 6).
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Grozījums Nr. 5
8. APSVĒRUMS

8) Uzņēmējsabiedrībām, kuru vērtspapīri ir 
pieņemti tirdzniecībai regulētā tirgū, un 
kuras ir reģistrētas Kopienā, jāuzliek par 
pienākumu nodot atklātībai gada paziņojumu 
par korporatīvās vadības struktūrām un 
praksi kā konkrētu un skaidri atpazīstamu 
vadības ziņojuma nodaļu.

8) Uzņēmējsabiedrībām, kuru vērtspapīri ir 
pieņemti tirdzniecībai regulētā tirgū, un
kurām Kopienā ir reģistrēta juridiskā 
adrese, jāuzliek par pienākumu nodot 
atklātībai gada paziņojumu par korporatīvo 
vadību kā konkrētu un skaidri atpazīstamu 
vadības ziņojuma nodaļu.

Šim pārskatam jānodrošina akcionārus ar 
viegli pieejamu pamatinformāciju par 
faktiski piemēroto korporatīvās vadības 
praksi, ieskaitot aprakstu par jebkurām 
esošajām riska pārvaldības un iekšējās 
kontroles sistēmām attiecībā uz finanšu 
ziņojumu sastādīšanas procesu.

Šim pārskatam jānodrošina akcionārus un 
darbiniekus vismaz ar viegli pieejamu 
pamatinformāciju par faktiski piemēroto 
korporatīvās vadības praksi, ieskaitot 
aprakstu par jebkurām esošajām riska 
pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmām 
attiecībā uz finanšu ziņojumu sastādīšanas 
procesu. Paziņojumā par korporatīvo 
vadību jāpaskaidro, vai uzņēmējsabiedrība 
piemēro korporatīvajai vadībai kādus citus, 
ne tikai valsts tiesību aktu noteikumus, 
neatkarīgi no tā, vai šie noteikumi tieši 
noteikti korporatīvās vadības kodeksā, kam 
pakļauta uzņēmējsabiedrība, vai kādā citā 
korporatīvās vadības kodeksā, ko 
uzņēmējsabiedrība nolēmusi piemērot. Ja 
uzņēmējsabiedrība nav pakļauta nekādiem 
obligātajiem korporatīvās vadības 
noteikumiem un ir arī nolēmusi nepiemērot 
nekādus brīvprātīgus korporatīvās vadības 
noteikumus, tad tas ir jāpiemin paziņojumā 
par korporatīvo vadību, izskaidrojot šādas 
rīcības iemeslus.

Turklāt, ja tas ir svarīgi, lai izprastu 
uzņēmējsabiedrības attīstību, darbības 
rezultātus un stāvokli, uzņēmējsabiedrības 
var arī sniegt vides un sociālo aspektu 
analīzi. Nav nekādas vajadzības likt 
uzņēmējsabiedrībām, kuras sastāda 
konsolidētu gada pārskatu, sastādīt arī 
atsevišķu paziņojumu par korporatīvās 
vadības struktūrām un praksi, taču
informāciju par grupas pielietoto riska 
pārvaldības sistēmu un iekšējās kontroles 
sistēmu ir jāsniedz.

Turklāt, ja tas ir svarīgi, lai izprastu 
uzņēmējsabiedrības attīstību, darbības 
rezultātus un stāvokli, uzņēmējsabiedrības 
var arī sniegt vides un sociālo aspektu 
analīzi. Nav nekādas vajadzības likt 
uzņēmējsabiedrībām, kuras sastāda 
konsolidētu gada pārskatu, sastādīt arī 
atsevišķu paziņojumu par korporatīvo 
vadību. Taču informāciju par grupas 
pielietoto riska pārvaldības sistēmu un 
iekšējās kontroles sistēmu mātes uzņēmumā 
ir jāsniedz minētajā pārskatā, vai atkarībā 
no valstī spēkā esošajiem noteikumiem 
atsevišķā pārskatā, kas pievienots kā 
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pielikums vadības pārskatam, vai vienā 
kopīgā ziņojumā.

Pamatojums

a) Apart from shareholders, other interested party in cooperate governance practices of a listed 
company  are stakeholders and employees.
b) The administrative burden and the financial costs to disclose information on a company's 
corporate governance should be as least burdensome for companies as possible. Even the 
abstention from a voluntary corporate governance code is possible for a company provided it 
explains the reasons for its policy.

Grozījums Nr. 6
8. A APSVĒRUMS (jauns)

8a) Dažādie pasākumi, kas pieņemti 
saskaņā ar šo Direktīvu, nav obligāti 
jāattiecina uz viena un tā paša veida 
uzņēmējsabiedrībām vai uzņēmumiem.
Dalībvalstīm, kā noteikts Direktīvas 
78/660/EEK 11. pantā, jāspēj atbrīvot 
mazas uzņēmējsabiedrības no šīs Direktīvas 
prasībām, kas attiecas uz saistītām pusēm 
un ārpusbilances pasākumiem.
Uzņēmējsabiedrībām, kas savos pārskatos 
jau tagad publisko informāciju par 
darījumiem ar saistītajām pusēm un 
ārpusbilances pasākumiem saskaņā ar 
Eiropas Savienībā pieņemtajiem 
starptautiskajiem grāmatvedības 
standartiem, nav jāpieprasa publiskot 
papildu informāciju saskaņā ar šo 
direktīvu, jo, pielietojot starptautiskos 
grāmatvedības standartus, jau iegūst 
patiesu un skaidru priekšstatu par šādu 
uzņēmējsabiedrību. Šīs Direktīvas 
noteikumi attiecībā uz paziņojumu par 
korporatīvo vadību ir jāpiemēro visām 
uzņēmējsabiedrībām, ieskaitot bankas, 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
uzņēmumus un emitentus, kuru vērtspapīri 
ir pieņemti tirdzniecībai regulētā tirgū un 
kuriem Kopienā ir reģistrēta juridiskā 
adrese. Šīs direktīvas noteikumi attiecībā uz 
valdes locekļu pienākumiem un saistībām, 
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kā arī sankcijām, jāpiemēro visām tām 
uzņēmējsabiedrībām, kurām piemēro 
Direktīvu 78/660/EEK un 1986. gada 
8. decembra Padomes Direktīvu 
86/635/EEK par banku un citu finanšu 
iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem 
pārskatiem1, un 1991. gada 19. decembra 
Padomes Direktīva 91/674/EEK par 
apdrošināšanas uzņēmumu gada 
pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem2 

un visiem uzņēmumiem, kas sastāda gada 
pārskatus saskaņā ar Direktīvu 
83/349/EEK.
____________________
1OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp. Direktīvā pēdējie 
grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2003/51/EK (OV L 178, 
17.7.2003., 16. lpp.).
2 OV L 374, 31.12.1991., 7. lpp. Direktīvā pēdējie 
grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/51/EK.

Pamatojums

To avoid any duplication of transparency requirements, in particular for the companies applying 
the IAS standards.

Grozījums Nr. 7
11. A APSVĒRUMS (jauns)

11a) Padomei saskaņā ar 34. pantu Iestāžu 
nolīgumā par tiesību aktu labāku izstrādi  
jāmudina dalībvalstis savās un Kopienas 
interesēs pašām sastādīt tabulas, kas pēc 
iespējas precīzi attēlotu mijiedarbību starp 
Direktīvu un transponēšanas pasākumiem, 
un tās publiskot.
________________

1 OV C 321, 31.12.2003, 1. lpp .

Pamatojums

Transparency of the transposition of this Directive into national regulations facilitates cross-
border investments and enhances EU-wide confidence.
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Grozījums Nr. 8
1. PANTA 1. PUNKTS

43. panta 1. punkta 7.a punkts (Direktīva 78/660/EEK)

7. a) uzņēmējsabiedrības darījumu, kuri nav 
iekļauti bilancē, veids un mērķis, šo 
pasākumu finansiālā ietekme uz 
uzņēmējsabiedrību, ciktāl izklāstītā 
informācija ir būtiska un palīdz novērtēt 
uzņēmējsabiedrības finansiālo stāvokli.

7. a) uzņēmējsabiedrības darījumu, kuri nav 
iekļauti bilancē, veids un mērķis, šo 
pasākumu finansiālā ietekme uz 
uzņēmējsabiedrību, ar nosacījumu, ka 
izklāstītā informācija par risku un 
ieguvumu ir būtiska, un ciktāl tā palīdz
novērtēt uzņēmējsabiedrības finansiālo 
stāvokli. Dalībvalstis var atļaut 27. pantā 
minētajām uzņēmējsabiedrībām, uz kurām 
attiecas  ierobežot šo informāciju līdz 
uzņēmējsabiedrības finansiālā stāvokļa 
novērtējumam absolūti vajadzīgajam 
minimumam.

Pamatojums
The notes to the companies' annual and consolidated accounts must set out information on off-
balance arrangements and on related party transactions, but Member States may exempt 
transactions that are neither material nor concluded at arm's length.

Grozījums Nr. 9
1. PANTA 1. PUNKTS

43. panta 1. punkta 7. b punkts (Direktīva 78/660/EEK)

7b) jebkura darījuma, kuru 
uzņēmējsabiedrība veic ar saistītām pusēm, 
veids, mērķis un apmērs, ja šis darījums ir 
būtisks un nav noslēgts saskaņā ar 
parastajiem komercdarbības nosacījumiem.
1. a Šīs direktīvas nolūkiem izmanto saistīto 
pušu definīcijas, kas izklāstītas 24. 
Starptautisko grāmatvedības standarta par 
informācijas attiecībā uz darījumu ar 
saistītām personām nodošanu atklātībā 3. 
punktā, kā noteikts Komisijas Regulā (EK) 
1725/2003.
_________________
1 OV L 261, 13.10.2003, 1. lpp .

7b) darījumi, ko uzņēmējsabiedrība ir 
veikusi ar saistītām pusēm, tostarp šādu 
darījumu apmērs, starp saistītajām pusēm 
pastāvošās saiknes raksturs, kā arī cita 
informācija par darījumiem, kura 
nepieciešama, lai izprastu 
uzņēmējsabiedrības finansiālo stāvokli, ja 
šie darījumi ir būtiski un nav noslēgti 
saskaņā ar parastajiem tirgus 
nosacījumiem. Informāciju par atsevišķiem 
darījumiem var apkopot pēc to veida, 
izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama 
atsevišķa informācija, lai izprastu saistīto 
pušu darījumu ietekmi uz 
uzņēmējsabiedrības finansiālo stāvokli.
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Dalībvalstis var neņemt vērā darījumus, ko 
savā starpā veikuši divi vai vairāki vienas 
grupas locekļi ar nosacījumu, ka meitas 
uzņēmumi, kas ir šādā darījumā iesaistītās 
puses, pilnībā pieder kādam no šiem 
locekļiem.
Jēdzienam “saistītā puse” ir tāda pati 
nozīme, kā starptautiskajos grāmatvedības 
standartos, kas pieņemti saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 
1606/2002 par starptautisko grāmatvedības 
standartu piemērošanu1.
_________________
1 OV L 243, 11.9.2002, 1. lpp .

Pamatojums

See: justification for amendment 8.

Grozījums Nr. 10
1. PANTA 1. PUNKTS

43. panta 1. punkta 1. a apakšpunkts (jauns) (Direktīva 78/660/EEK)

Dalībvalstis var atbrīvot no pienākuma 
publiskot informāciju uzņēmējsabiedrības, 
uz kurām attiecas šīs direktīvas 27. pants, 
uzņēmējsabiedrības, kuru vērtspapīri netiek 
pieņemti apgrozībai regulētā tirgū saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 
2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14. 
apakšpunktu par finanšu instrumentu 
tirgiem1, un uzņēmējsabiedrības, ja tās ir 
meitas uzņēmumi saskaņā ar Direktīvas 
83/349/EEK 1. pantu.
_______________________
1 OV L 145, 30.4.2004, 1. lpp .

Or. de

Pamatojums

The proposed disclosure requirements would mean over-regulation, additional burdens and 
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costs for small businesses and companies not quoted on a stock exchange. They do not have 
recourse to the open capital market and as a rule are not affected by off-balance sheet 
arrangements, such as special-purpose companies and offshore activities. In the case of a 
consolidated company, off-balance sheet arrangements of this kind should only be disclosed 
at consolidated level.

Subsidiaries of groups should also be exempted from disclosure as the group should be 
regarded as the economic unit, with relations between group subsidiaries being removed by 
the consolidation.

Grozījums Nr. 11
1. PANTA 2. PUNKTS

46. a panta ievaddaļa (Direktīva 78/660/EEK)

Uzņēmējsabiedrība, kuras vērtspapīri ir 
pieņemti tirdzniecībai regulētā tirgū Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2004/39/EK 4. panta 1. un 14.punkta 
nozīmē1, savā vadības ziņojumā iekļauj 
paziņojumu par korporatīvās vadības 
struktūrām un praksi. Šis pārskats tiek 
iekļauts kā atsevišķa vadības ziņojuma daļa, 
un tajā ir ietverta vismaz šāda informācija:

Uzņēmējsabiedrība, kuras vērtspapīri ir 
pieņemti tirdzniecībai regulētā tirgū Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2004/39/EK 4. panta 1. un 14. punkta 
nozīmē, savā vadības ziņojumā iekļauj 
paziņojumu par korporatīvo vadību. Šis 
pārskats tiek iekļauts kā īpaša nodaļa 
vadības ziņojumā , un tajā ir ietverta vismaz 
šāda informācija:

Pamatojums
a) cf justification to Amendment 5
b) "comply or explain" is a well accepted principle for companies to decide (and disclose on) 
their corporate governance rules.
c) corporate governance statements should not be encumbered with undue responsibilities for 
statutory auditors and costs for the companies.

Grozījums Nr. 12
1. PANTA 2. PUNKTS

46. a panta 1. punkts (Direktīva 78/660/EEK)

1. atsauce uz korporatīvās vadības kodeksu, 
ko uzņēmējsabiedrība ir nolēmusi piemērot, 
vai kuram tā ir pakļauta saskaņā ar tās 
dalībvalsts likumiem, kurā šī 
uzņēmējsabiedrība ir reģistrēta, pievienojot 
norādi par to, kurā vietā attiecīgā 
korporatīvās vadības kodeksa teksts ir 
publiski pieejams;

1. atsauce uz:
a) korporatīvās vadības kodeksu, kam
uzņēmējsabiedrība ir pakļauta saskaņā ar tās 
dalībvalsts likumiem, kurā tā reģistrēta, 
un/vai 
b) korporatīvās vadības kodeksu, ko 
uzņēmējsabiedrība var būt nolēmusi 
piemērot brīvprātīgi, un/ vai
c) visu būtisko informāciju par 

  
1fn
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korporatīvās vadības praksi, ko piemēro 
ārpus dalībvalsts tiesību aktu prasībām.
Gadījumos, kad piemēro minētos a) un b) 

apakšpunktus, uzņēmējsabiedrība arī 
norāda, kur atbilstošie teksti ir publiski 
pieejami, savukārt attiecībā uz 
apakšpunktu c) uzņēmējsabiedrība 
publisko informāciju par savu korporatīvās 
vadības praksi.

Pamatojums
See: justification for amendment 12.

Grozījums Nr. 13
1. PANTA 2. PUNKTS

46.a panta 2. punkts (Direktīva 78/660/EEK)

2. paskaidrojums par to vai 
uzņēmējsabiedrība pilda minēto 
korporatīvās vadības kodeksu saskaņā ar 
1. apakšpunktu, un cik lielā mērā tā pilda 
šo kodeksu;

2. atkarībā no tā, cik lielā mērā 
uzņēmējsabiedrība neievēro 1. punkta a) 
vai b) apakšpunktā minēto korporatīvās 
vadības kodeksu, paskaidrojums par to, 
kuras korporatīvās vadības kodeksa daļas 
tā pārkāpj, un šādas rīcības iemesli.
Gadījumos, kad uzņēmējsabiedrība ir 
nolēmusi nepiemērot nekādus korporatīvās 
vadības noteikumus, tā izskaidro šādas 
rīcības iemeslus;

Pamatojums

See: justification for amendment 12.

Grozījums Nr. 14
1. PANTA 2. PUNKTS

46.a panta 3. punkts (Direktīva 78/660/EEK)

3. uzņēmējsabiedrības iekšējās kontroles un 
riska pārvaldības sistēmu apraksts;

3. uzņēmējsabiedrības iekšējās kontroles un 
riska pārvaldības sistēmu galveno iezīmju
apraksts saistībā ar finanšu pārskatu 
sniegšanas procesu;
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Pamatojums

See: justification for amendment 12.

Grozījums Nr. 15
1. PANTA 2. PUNKTS

46. a panta 5. punkts (Direktīva 78/660/EEK)

5. akcionāru sapulču darbība un tās galvenās 
pilnvaras, apraksts par akcionāru tiesībām un 
veidu, kā tās īstenot;

5. akcionāru sapulču darbība un tās galvenās 
pilnvaras, apraksts par akcionāru tiesībām un 
veidu, kā tās īstenot, ja vien šī informācija 
jau nav pilnībā izklāstīta dalībvalsts tiesību 
aktos vai regulās. Šis noteikums attiecas 
tikai uz tām uzņēmējsabiedrībām, kuru 
akcijas ir pieņemtas tirdzniecībai regulētā 
tirgū Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 
1.punkta 14. apakšpunkta nozīmē;

Pamatojums

See: justification for amendment 12.

Grozījums Nr. 16
1. PANTA 2. PUNKTS

46.a panta 6. punkts (Direktīva 78/660/EEK)

6. valdes , kā arī tās komiteju sastāvs un 
darbība.

6. pārvaldes, izpildu un uzraudzības 
komiteju sastāvs un darbība.

Pamatojums

See: justification for amendment 12.

Grozījums Nr. 17
1. PANTA 2. PUNKTS

46.a punkta 1.a pants (jauns) (Direktīva 78/660/EEK)
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Dalībvalstis var atļaut šī panta pirmajā 
apakšpunktā pieprasīto informāciju 
pievienot kā nodaļu gada pārskata 
pielikumam vai to izklāstīt atsevišķā 
ziņojumā, ko publicē kopā ar gada 
pārskatu, vai arī gada pārskatā minēt, kur 
korporatīvās vadības paziņojumu var atrast 
uzņēmējsabiedrības tīmekļa vietnē. Tādā 
gadījumā korporatīvās vadības paziņojumā 
ir jāiekļauj atsauce uz gada pārskatu, kur 
atrodama 4. punktā pieprasītā informācija.

Pamatojums

See: justification for amendment 12.

Grozījums Nr. 18
1.PANTA 2. PUNKTS

46. a punkta 1. a pants (jauns) (Direktīva 78/660/EEK)

Apstiprinātajam revidentam tikai 
jāpārbauda, vai ir pieejama informācija, 
kas attiecas uz 1., 2., 5.un 6. punktu, 
turpretim informācija, kas attiecas uz 3. un 
4. punktu, jāpakļauj atbilstības pārbaudei. 
Piemēro šīs Direktīvas 51. panta 1. punkta 
2. apakšpunktu;

Pamatojums

See: justification for amendment 12.

Grozījums Nr. 19
1.PANTA 2. PUNKTS

46.a panta 2. punkts (Direktīva 78/660/EEK)

Ja uzņēmējsabiedrība nepilda kādu daļu no 
korporatīvās vadības kodeksa prasībām 
saskaņā ar 1) apakšpunktu, 
uzņēmējsabiedrība norāda to daļu, kuru tā 
nepilda un paskaidro šīs rīcības iemeslus.

Svītrots
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Or. en

Pamatojums

See: justification for amendment 12.

Grozījums Nr. 20
1. PANTA 3. PUNKTS

50. b un 50. c pants (Direktīva 78/660/EEK)

50.b pants
Dalībvalstis nodrošina, ka 
uzņēmējsabiedrības pārvaldes, izpildu un 
uzraudzības struktūru locekļi ir kolektīvi 
atbildīgi uzņēmējsabiedrības priekšā 
attiecībā uz finanšu pārskatu un vadības 
ziņojuma sagatavošanu un publicēšanu 
saskaņā ar šīs direktīvas prasībām.

50.b pants
Dalībvalstis nodrošina, ka 
uzņēmējsabiedrības pārvaldes, izpildu un 
uzraudzības struktūru locekļi kopā ar citiem 
tās pašas struktūras locekļiem katrs savā 
atbildības jomā ir kolektīvi atbildīgi 
uzņēmējsabiedrības priekšā saskaņā ar 
attiecīgajiem dalībvalsts tiesību aktiem, lai 
nodrošinātu, ka gada pārskati, vadības 
ziņojums un korporatīvās vadības 
paziņojums saskaņā ar šīs Direktīvas 46a 
pantu ir sagatavoti un publicēti atbilstīgi šīs 
direktīvas prasībām un starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem, kas pieņemti 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.
Šādas struktūras darbojas atbilstīgi savai 
kompetencei, ko tām nosaka ar dalībvalsts 
tiesību aktiem. 

Turklāt dalībvalstis nodrošina, ka revidents 
ir atbildīgs par sava apliecinājuma 
pareizību.

50.c pants
Dalībvalstis nodrošina, ka to normatīvie un 
administratīvie akti attiecībā uz saistībām un 
atbildību tiek piemēroti uzņēmējsabiedrību 
pārvaldes, izpildu un uzraudzības struktūru 
locekļiem, kas minēti šīs direktīvas 50.b 
pantā.

50.c pants
Dalībvalstis nodrošina, ka to normatīvie un 
administratīvie akti attiecībā uz saistībām un 
atbildību tiek piemēroti uzņēmējsabiedrību 
pārvaldes, izpildu un uzraudzības struktūru 
locekļiem, kas minēti šīs direktīvas 50.b 
pantā, vismaz attiecībā uz 
uzņēmējsabiedrību un tās akcionāriem.

Pamatojums
Cf justification to Amendment 1
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Grozījums Nr. 21
2. PANTA 1. PUNKTS

34. panta 7.a un 7.b punkts (Direktīva 83/349/EEK)

7.a) jebkuru pasākumu, kuri nav iekļauti 
konsolidētajā bilancē, veids un mērķis, šo 
pasākumu finansiālā ietekme, ciktāl 
izklāstītā informācija ir no svara un palīdz 
novērtēt konsolidācijā iekļauto uzņēmumu 
finansiālo stāvokli kopumā.

7.a) jebkuru pasākumu, kuri nav iekļauti 
konsolidētajā bilancē, veids un mērķis, šo 
pasākumu finansiālā ietekme, ar 
nosacījumu, ka informācija par risku un 
ieguvumiem ir būtiska un ciktāl šī 
informācija palīdz novērtēt konsolidācijā 
iekļauto uzņēmumu finansiālo stāvokli 
kopumā.

7b) jebkuru darījumu, kurus 
mātesuzņēmums vai citi konsolidācijā 
iekļautie uzņēmumi veic ar saistītām pusēm, 
veids, mērķis un apmērs, ja šis darījums ir
būtisks, un nav ticis veikts saskaņā ar 
parastajiem komercdarbības nosacījumiem.”

7b) darījumi, izņemot grupas iekšējos 
darījumus, kurus mātes uzņēmums vai citi 
konsolidācijā iekļautie uzņēmumi veic ar 
saistītām pusēm, tostarp šādu darījumu 
apmērs, starp saistītajām pusēm pastāvošās 
saistības raksturojums, kā arī cita 
informācija par darījumiem, kura 
nepieciešama, lai izprastu konsolidācijā 
iekļauto uzņēmumu finansiālo stāvokli 
kopumā, ja šie darījumi ir būtiski un nav 
noslēgti saskaņā ar parastajiem tirgus 
nosacījumiem. Informāciju par atsevišķiem 
darījumiem var apkopot pēc darījumu 
veida, izņemot gadījumus, kad ir 
nepieciešama atsevišķa informācija, lai 
izprastu saistīto pušu darījumu ietekmi uz 
konsolidācijā iekļauto uzņēmumu 
finansiālo stāvokli kopumā.

Pamatojums

Cf justification to Amendments 2 and 8.

Grozījums Nr. 22
2. PANTA 2. PUNKTS

36. panta 2. punkta f) apakšpunkts (Direktīva 83/349/EK)

f) Apraksts par grupas iekšējās kontroles un 
riska pārvaldības sistēmām attiecībā uz 
konsolidēto pārskatu sagatavošanas procesu.

f) Gadījumos, kad uzņēmuma vērtspapīri ir 
pieņemti tirdzniecībai regulētā tirgū 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK par finanšu 
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instrumentu tirgiem1 4. panta 1. punkta 14. 
apakšpunkta nozīmē, izklāstīts apraksts par 
grupas iekšējās kontroles un riska 
pārvaldības sistēmu galvenajām iezīmēm
attiecībā uz konsolidēto pārskatu 
sagatavošanas procesu.

Gadījumā, ja uzņēmuma vadības un 
uzņēmuma konsolidētais vadības ziņojums 
tiek iesniegti kā viens ziņojums, šī 
informācija ir jāiekļauj tajā ziņojuma nodaļā, 
kura satur paziņojumu par korporatīvās 
vadības struktūrām un praksi, kā paredzēts 
Direktīvas 78/660/EEK 46.a pantā;

Gadījumā, ja uzņēmuma vadības un 
uzņēmuma konsolidētais vadības ziņojums 
tiek iesniegti kā viens ziņojums, šī 
informācija ir jāiekļauj tajā ziņojuma nodaļā, 
kura satur paziņojumu par korporatīvo 
vadību, kā paredzēts Direktīvas 78/660/EEK 
46.a pantā. Ja dalībvalsts piemēro 
Direktīvas 78/660/EEK 46.a pantā doto 
iespēju, informācija, ko sniedz saskaņā ar 
iepriekš minēto f) apakšpunktu arī ir šī 
atsevišķā pārskata daļa. Piemēro šīs 
Direktīvas 37. panta 1. punkta 2. 
apakšpunktu;
_________________________
1 OV L 145, 30.4.2004, 1. lpp.

Grozījums Nr. 23
2. PANTA 3. PUNKTS

36.a un 36.b pants (Direktīva 83/349/EEK)

36.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmuma, kas 
sastāda konsolidētos finanšu pārskatus un 
konsolidēto gada pārskatu, pārvaldes, 
izpildu un uzraudzības struktūru locekļi ir 
kolektīvi atbildīgi uzņēmuma priekšā 
attiecībā uz konsolidēto finanšu pārskatu un
konsolidētā vadības ziņojuma sastādīšanu un 
publicēšanu saskaņā ar šīs direktīvas 
prasībām.

36.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmuma, kas 
sastāda konsolidētos finanšu pārskatus un 
konsolidēto gada pārskatu, pārvaldes, izpildu 
vai uzraudzības struktūru locekļi kopā ar 
citiem tās pašas struktūras locekļiem katrs 
savā atbildības jomā ir kolektīvi atbildīgi 
uzņēmuma priekšā , lai nodrošinātu, ka 
konsolidētie gada finanšu pārskati, 
konsolidētais gada pārskats un paziņojums 
par korporatīvo vadību saskaņā ar 
Direktīvas 78/660/EEC 46.a pantu ir 
sagatavoti un publicēti saskaņā ar šīs 
direktīvas prasībām un starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem, kas pieņemti 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2202. 
Šādas struktūras darbojas atbilstīgi savai 
kompetencei, ko tām nosaka ar dalībvalsts 
tiesību aktiem.  
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36.b pants
Dalībvalstis nodrošina, ka to normatīvos un 
administratīvos aktus par saistībām un 
atbildību piemēro pārvaldes, izpildu un 
uzraudzības struktūru locekļiem, kas minēti 
šīs direktīvas 36.a pantā. 

36.b pants
Dalībvalstis nodrošina, ka to normatīvos un 
administratīvos aktus par saistībām un 
atbildību piemēro pārvaldes, izpildu un 
uzraudzības struktūru locekļiem, kas minēti 
šīs Direktīvas 36.a pantā, vismaz attiecībā uz 
uzņēmumiem, kas sastāda konsolidētos 
pārskatus.

Grozījums Nr. 24
2. PANTA 4. PUNKTS

41. panta 1. a punkts (Direktīva 83/349/EEK)

1a. 1. a Šīs direktīvas nolūkiem tiek 
izmantotas saistīto personu definīcijas, kas 
izklāstītas 24. Starptautisko grāmatvedības 
standarta par informācijas attiecībā uz 
darījumu ar saistītām personām nodošanu 
atklātībā 3. punktā, kā noteikts Komisijas 
Regulā (EK) 1725/20031.
_________________________
1 OV L 261, 13.10.2003, 1. lpp .

1a. Jēdzienam “saistītā puse” ir tāda pati 
nozīme kā starptautiskajos grāmatvedības 
standartos, kas pieņemti saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1606/2002.

Grozījums Nr. 25
2. A PANTS (jauns)

1. panta 1. punkts (Direktīva 86/635/EEK)

2.a pants
Direktīvas 86/635/EEK 1. panta 1.punktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
“Direktīvas 78/660/EEK 2. un 3. pantu, 4. 
panta 1. un 3.- 6. punktu, 6., 7., 13., un 14. 
pantu, kā arī 15. panta 3. un 4. punktu, 16.-
21., 29.-35., 37.-41. pantu, 42. panta pirmo 
teikumu, 42. panta a – f apakšpunktu, 45. 
panta 1. punktu, 46. panta 1. un 2. punktu, 
46. a pantu, 48.-50., 50. a, 50. b un 50.c 
pantu, 51. panta 1. punktu, 51 a, 56.-59., 
60.a, 61. un 61.a pantu piemēro šīs 
direktīvas 2. pantā minētajām institūcijām, 
izņemot gadījumus, kad ar šo direktīvu ir 
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noteikts citādi. Tomēr šīs Direktīvas 
35. panta 3. punktu, 36., 37. pantu un 
39. panta 1.-4. punktu nepiemēro attiecībā 
uz aktīviem un pasīviem, ko vērtē saskaņā ar 
Direktīvas 78/660/EEK 7a daļu.”

Grozījums Nr. 25
2. B PANTS (jauns)

1. panta 1. punkts (Direktīva 91/674/EEK)
2b pants.
Direktīvas 91/674/EEK 1. panta 1.punktu 
aizstāj ar šādu tekstu:

“Direktīvas 78/660/EEK 2. un 3. pantu, 4. 
panta 1. un 3.- 6. punktu, 6., 7., 13., un 14. 
pantu kā arī 15. panta 3. un 4. punktu, 16.-
21., 29.-35., 37.-41. pantu, 42. panta pirmo 
teikumu, 42.panta a – f apakšpunktu, 43. 
panta 1. punktu, 1.- 7. b un 9.- 14. punktu, 
45. panta 1. punktu, 46. panta 1. un 2. 
punktu, 46. a pantu, 48.-50., 50. a, 50. b un 
50. c pantu, 51. panta 1. punktu kā arī 51. 
a, 56.-59., 60. a, 61. un 61. a pantu piemēro 
uzņēmumiem, kas minēti šīs direktīvas 2. 
pantā, izņemot gadījumus, kad ar šo 
direktīvu ir noteikts citādi.” Tomēr šīs 
Direktīvas 35. panta 3. punktu, 36., 37. 
pantu un 39. panta 1.-4. punktu nepiemēro 
attiecībā uz aktīviem un pasīviem, ko vērtē 
saskaņā ar Direktīvas 78/660/EEK 7a daļu.
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