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PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 
78/660/EB ir 83/349/EEB nuostatos dėl 
tam tikrų didelių bendrovių ir grupių 
nefinansinės ir įvairovės informacijos 
atskleidimo

kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 
78/660/EB ir 83/349/EEB nuostatos dėl 
tam tikrų didelių bendrovių ir grupių 
finansinės, nefinansinės ir įvairovės 
informacijos atskleidimo

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant užtikrinti ES piliečių 
pasitikėjimą bendrovėmis labai svarbus 
didesnis skaidrumas didelių bendrovių 
veiklos klausimais, ypač informavimas 
apie įmonės (-ių) pavadinimą (-us), 
veiklos pobūdį ir jos (-ų) geografinę 
buvimo vietą, apyvartą, darbuotojų 
skaičių visos darbo dienos ekvivalentais, 
gautą pelną, sumokėtus pelno mokesčius 
ir gautas subsidijas. Todėl privalomą 
informacijos teikimą šioje srityje galima 
laikyti svarbiu įmonių atsakomybės 
suinteresuotiesiems subjektams ir 
visuomenei elementu;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) informacijos tvarumo klausimais 
įtraukimas į ataskaitas yra svarbus 
žingsnis siekiant valdyti perėjimą prie 
tvarios pasaulinės ekonomikos, kurioje 
ilgalaikis pelningumas derinamas su 
socialiniu teisingumu ir aplinkos 
apsauga. Skaidrumas ir atskaitomybė šiuo 
metu tampa neatskiriama diskusijų dėl 
vystymosi darbotvarkės po 2015 m. ir 
darnaus vystymosi tikslų dalimi. 
Informacijos tvarumo klausimais 
įtraukimas į ataskaitas padeda vertinti, 
stebėti ir valdyti bendrovių veiklą ir įtaką, 
taigi suteikia galimybę toliau išnaudoti 
privačiojo sektoriaus gebėjimą daryti 
teigiamą poveikį tvariam vystymuisi;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) taip pat reikia nustatyti tam tikrą 
mažiausią reikalavimą dėl informacijos, 
kurią visos Sąjungos įmonės turėtų skelbti 
viešai, apimties. Metinėse ataskaitose 
turėtų būti pateikta teisinga ir visapusiška 
įmonės politikos krypčių, rezultatų ir 
rizikos apžvalga;

(5) taip pat reikia nustatyti tam tikrą 
mažiausią reikalavimą dėl informacijos, 
kurią visos Sąjungos įmonės turėtų skelbti 
viešai, apimties. Metinėse ataskaitose 
turėtų būti pateikta teisinga ir visapusiška 
įmonės politikos krypčių, rezultatų ir 
rizikos, taip pat išsami įmonės ir jos 
patronuojamųjų įmonių įgyvendintų 
socialinių investicijų tikslo apžvalga;
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant padidinti visoje Sąjungoje 
atskleidžiamos nefinansinės informacijos 
nuoseklumą ir palyginamumą, reikėtų 
įpareigoti bendroves į metines ataskaitas 
įtraukti nefinansinį pareiškimą su 
informacija bent dėl aplinkos reikalų, 
socialinių ir su personalu susijusių reikalų, 
pagarbos žmogaus teisėms, antikorupcijos 
ir kyšininkavimo klausimų. Tokiame
pareiškime turėtų būti su tais klausimais 
susijusių politikos krypčių, rezultatų ir 
rizikos aprašymas;

(6) siekiant padidinti visoje Sąjungoje 
atskleidžiamos nefinansinės informacijos 
nuoseklumą ir palyginamumą, reikėtų 
įpareigoti bendroves į metines ataskaitas 
įtraukti nefinansinį pareiškimą su 
informacija bent dėl aplinkos reikalų, 
socialinių ir su personalu susijusių reikalų, 
kovos su diskriminacija priemonių,
pagarbos žmogaus teisėms, kovos su 
korupcija ir kyšininkavimu klausimų. 
Šiame pareiškime turėtų būti su tais 
klausimais susijusių politikos krypčių ir
rezultatų ir išsamus socialinių investicijų 
tikslo, taip pat rizikos aprašymas, be kita 
ko, visoje tiekimo grandinėje;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) nefinansinės informacijos 
atskleidimas turėtų būti grindžiamas 
bendrovių atliekamu rizika pagrįstu 
išsamiu patikrinimu siekiant, jei reikia, 
nustatyti daromą ir galimą neigiamą 
poveikį bendrovių dydžiui, darbo 
pobūdžiui ir aplinkybėms, užkirsti jam 
kelią ir jį sumažinti bei įvertinti neigiamo 
poveikio rizikos rimtumą. Išsamaus 
patikrinimo principai išdėstyti 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) tarptautinio verslo 
įmonių gairėse ir JT verslo ir žmogaus 
teisių pagrindiniuose principuose, kuriais 
vadovaujantis įgyvendinama JT sistema 
„Apsaugoti, gerbti, padėti“, kurių 
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Komisija įsipareigojo laikytis;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) bendrovės turėtų teikti išsamią 
informaciją klausimais, susijusiais su 
svarbiausiomis rizikos rūšimis, dėl kurių 
gali atsirasti rimtų padarinių, taip pat 
išsamią informaciją apie bet kokį didelį 
poveikį, kuris pasireiškė. Rizikai teikiama 
reikšmė turėtų priklausyti nuo jos realaus 
pasireiškimo tikimybės ir galimo poveikio 
rimtumo. Poveikio rimtumas turėtų būti 
vertinamas pagal jo mastą ir sunkumą, 
asmenų, kuriems jis daromas arba bus 
daromas ateityje, skaičių ir nepataisomą 
pobūdį, atsižvelgiant į ribotas galimybes 
tiems asmenims ar toje srityje, kurioje 
padarytas poveikis, atkurti bent tokią 
pačią padėtį, kokia buvo prieš patiriant 
neigiamą poveikį, arba bent jai lygiavertę 
padėtį;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) dažnesnės nuorodos į esamas 
tvarumo ir ataskaitų teikimo sistemas, taip 
pat tolesnis naujų sistemų kūrimas 
skatina perėjimą prie tvarios pasaulio 
ekonomikos. Vis dėlto pasaulyje, taip pat 
ir besivystančiose šalyse vis dažniau 
numatant informacijos tvarumo 
klausimais įtraukimo į ataskaitas 
reikalavimus sistemų suderinimas ir 
harmonizavimas tampa vis sudėtingesne 
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problema, kuri turėtų būti sprendžiama, 
nes kyla pavojus, kad standartai gali iš 
dalies sutapti, prieštarauti vienas kitam ir 
net konkuruoti;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6d) socialiniai klausimai apima 
atsakingą elgesį, susijusį su mokesčių 
planavimu, siekiant užtikrinti, kad 
tinkamoje vietoje būtų mokama teisinga 
mokesčių dalis ir kad būtų išvengta 
agresyvaus mokesčių vengimo;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pateikdamos tą informaciją bendrovės 
gali remtis nacionalinėmis sistemomis, 
europinėmis sistemomis, kaip antai 
Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema 
(EMAS), ir tarptautinėmis sistemomis, 
kaip antai Jungtinių Tautų pasauliniu 
susitarimu, Verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniais principais, kuriais 
įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) tarptautinio verslo įmonių 
gairėmis, Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) 26000 standartu, 
Tarptautinės darbo organizacijos trišale 
deklaracija dėl tarptautinio verslo įmonių ir 
socialinės politikos principų ir Visuotine 
ataskaitų teikimo iniciatyva;

(7) pateikdamos informaciją apie teisių ir 
vertybių, saugomų tarptautinės teisės 
normomis, laikymąsi, bendrovės taiko 
Verslo ir žmogaus teisių pagrindinius 
principus, kuriais įgyvendinama JT 
sistema „Apsaugoti, gerbti, padėti“, 
EBPO tarptautinio verslo įmonių gaires, 
be to, bendrovės gali remtis nacionalinėmis 
sistemomis, europinėmis sistemomis, kaip 
antai Aplinkosaugos vadybos ir audito 
sistema (EMAS), ir kitomis tarptautinėmis 
sistemomis, kaip antai Jungtinių Tautų 
pasauliniu susitarimu, Tarptautinės 
standartizacijos organizacijos (ISO) 26000 
standartu, Tarptautinės darbo organizacijos 
trišale deklaracija dėl tarptautinio verslo 
įmonių ir socialinės politikos principų ir 
Visuotine ataskaitų teikimo iniciatyva arba 
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kiekybiškai įvertinamų sektorinių 
socialinių kriterijų rinkiniu, panašiu į 
Europos Sąjungos patvirtintą, pagal kurį 
įmonėms suteikiamas socialinis ženklas;

Pagrindimas

Suderintos visuotinės tvarumo ataskaitų sistemos taikymas atitinka pasaulio mastu veikiančių 
įmonių interesus. EBPO gairės apima visas pagrindines verslo etikos sritis. 2011 m. birželio 
16 d. JT žmogaus teisių taryba, atsižvelgdama į profesoriaus John Ruggie pasiūlymą, 
vienbalsiai patvirtino pagrindinius principus, kuriais įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“. Kadangi šios dvi sistemos apima įvairius tvarumo aspektus ir papildo viena 
kitą, jos turėtų būti laikomos pagrindu, kuriuo remiantis būtų suderintas ir harmonizuotas  
ataskaitų teikimas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) metinėse ataskaitose turi būti 
pateikiami su konkrečiu verslo sektoriumi 
susiję nefinansiniai pagrindiniai veiklos 
rodikliai, būtini norint suprasti bendrovių 
poveikį žmogaus teisėms, socialinį poveikį 
ir poveikį aplinkai. Su aplinkosaugos 
aspektais susiję nefinansiniai rodikliai 
turėtų apimti išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio ir medžiagų, 
vandens bei žemės naudojimo vertinimą. 
Šis vertinimas turėtų apimti šių išteklių 
naudojimo bendrovių tiekimo grandinėje 
įvertinimą;

Pagrindimas

Europos Komisija patvirtino šiuos rodiklius savo 2011 m. rugsėjo 20 d. komunikate 
„Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas“. 
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) siekdama padidinti bendrovių 
teikiamos nefinansinės informacijos 
nuoseklumą ir palyginamumą, Komisija 
turėtų parengti atitinkamų pagrindinių 
veiklos rodiklių ir išteklių naudojimo 
vertinimo metodikos bei tarptautinių 
sistemų, visų pirma susijusių su 
bendrovių pareiga gerbti teises ir vertybes, 
ginamas tarptautinės teisės normomis, 
taikymo gaires;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) valstybės narės nustato tinkamas ir 
veiksmingas priemones, kurios padėtų 
užtikrinti, kad bendrovės visapusiškai, 
tiksliai ir patikimai atskleistų nefinansinę 
informaciją pagal šios direktyvos 
nuostatas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) vadovaujantis Jungtinių Tautų 
aplinkos programos GEO-5 ataskaitoje 
pateiktomis rekomendacijomis, 
aplinkosaugos, ekonominių ir socialinių 
duomenų integravimo tikslas turėtų būti 
užtikrinti tikslų poveikio aplinkai 
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vertinimą;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) investuotojams suteikta galimybė 
naudotis nefinansine informacija taip pat 
turėtų padėti nukreipti investicijas į 
įmones, besivadovaujančias aukštais 
socialiniais standartais;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) dėl nefinansinės informacijos 
atskleidimo turėtų atsirasti galimybės 
įgyvendinti tvarią ir integracinę 
investicijų strategiją, į kurią būtų įtraukta 
įmonių socialinės atsakomybės sąlyga ir 
konkrečios investuotojams skirtos gairės, 
taip pat veiksmingo vertinimo metodika, 
kurią taikytų valdžios institucijos, 
prižiūrinčios atitinkamų investicijų 
socialinį poveikį ir poveikį aplinkai; 

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) reikalavimas atskleisti nefinansinę 
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informaciją susijęs ir su aplinkos ir 
socialinių klausimų sprendimo rezultatų 
pusiausvyros užtikrinimu tam, kad tokia 
atskleista informacija atitiktų įmonių 
socialinės atsakomybės principus ir 
neapimtų vien aplinkos duomenų; 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nefinansinės informacijos atskleidimo 
reikalavimų taikymo sritis turėtų būti 
apibrėžta pagal vidutinį darbuotojų skaičių, 
bendrą turtą ir apyvartą. MVĮ turėtų būti
atleistos nuo papildomų reikalavimų, ir 
prievolė paskelbti nefinansinį pareiškimą 
metinėje ataskaitoje turėtų būti taikoma tik 
toms bendrovėms, kurių vidutinis 
darbuotojų skaičių viršija 500 ir kurių 
bendra balanso suma viršija 20 milijonų 
eurų arba grynosios pajamos viršija 40
milijonų eurų;

(11) nefinansinės informacijos atskleidimo 
reikalavimų taikymo sritis turėtų būti 
apibrėžta pagal vidutinį darbuotojų skaičių, 
bendrą turtą ir apyvartą. MVĮ turėtų būti 
atleistos nuo papildomų reikalavimų, ir 
prievolė paskelbti nefinansinį pareiškimą 
metinėje ataskaitoje turėtų būti taikoma tik 
toms bendrovėms, kurių vidutinis 
darbuotojų skaičių viršija 250 ir kurių 
bendra balanso suma viršija 17,5 milijonų 
eurų arba grynosios pajamos viršija 35
milijonų eurų;

Pagrindimas

Didelės bendrovės sąvoka turėtų būti aiškinama vadovaujantis 4-ojoje apskaitos direktyvoje 
pateikta apibrėžtimi, pagal kurią didele laikoma bendrovė, kurios vidutinis darbuotojų 
skaičius viršija 250 ir bendra balanso suma viršija 17,5 milijonų eurų arba grynosios 
pajamos viršija 35 milijonų eurų.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) 2013 m. gegužės 22 d. posėdžiavusi 
Europos Vadovų Taryba kaip šios 
direktyvos peržiūros dalį paragino 
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nustatyti privalomą reikalavimą visoms 
didelėms bendrovėms ir grupėms teikti 
ataskaitas pagal šalis. Todėl, siekiant 
numatyti didesnį mokėjimų valdžios 
institucijoms skaidrumą, didelės įmonės 
arba viešojo intereso įmonės turėtų 
atskleisti reikšmingus mokėjimus, atliktus 
šalių, kuriose jos veikia, valdžios 
institucijoms. Tokia atskleista informacija 
turėtų būti, kai įmanoma, paskelbta kaip 
metinių finansinių ataskaitų arba 
konsoliduotų atitinkamos įmonės metinių 
ataskaitų priedai;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) siekdamos sumažinti agresyvų ES 
įmonių mokesčių planavimą ir vengimą, 
valstybės narės turėtų nustatyti bendrąsias 
kovos su mokesčių vengimu taisykles, 
atitinkančias 2012 m. gruodžio 12 d. 
Europos Komisijos rekomendaciją dėl 
agresyvaus mokesčių planavimo ir 
2013 m. rugsėjo 5 d. EBPO pažangos 
ataskaitą, pateiktą G20. Be to, didelės 
Sąjungos įmonės taip pat turėtų viešai 
skelbti savo agresyvaus mokesčių 
planavimo sistemų ataskaitą, į kurią būtų 
įtraukta ir kita susijusi informacija;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) dėl reikalavimo atskleisti 
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nefinansinę informaciją būtina nustatyti 
ES mastu įgaliotas reitingavimo 
agentūras, kurios prireikus vertintų 
atskleistos informacijos teisingumą; 

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) įmonės tiekimo grandinė gali būti 
atskirta nuo šaltinio ir nebevykdyti 
įsipareigojimų ir todėl dėl grandinėje 
vykdomų verslo operacijų gali kelti didelį 
pavojų ne tik pačioms įmonėms, bet ir 
platesnei visuomenei. Taigi svarbu, kad 
įmonės atliktų išsamius savo tiekimo 
grandinių patikrinimus, įskaitant atvejus, 
kai naudojamasi subtiekėjų paslaugomis, 
ir kad ši politika būtų atskleista, siekiant 
sumažinti tokį pavojų ir pranešti 
suinteresuotosioms šalims apie savo 
atliekamus vertinimus;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) prievolė atskleisti amžiaus, lyties, 
geografinės įvairovės, išsilavinimo ir 
profesinės patirties įvairovės politiką 
administraciniuose, valdymo ir priežiūros 
organuose turėtų būti taikoma tik didelėms 
biržinėms bendrovėms. Todėl ši prievolė 
neturėtų būti taikoma mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, kurios gali būti 
atleistos nuo tam tikrų ataskaitų teikimo 
reikalavimų pagal Direktyvos 78/660/EEB 

(16) prievolė atskleisti savo įvairovės 
politiką administraciniuose, valdymo ir 
priežiūros organuose, susijusią su 
Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnio 
ir SESV 19 straipsnio nuostatomis, turėtų 
būti taikoma tik didelėms biržinėms 
bendrovėms. Todėl ši prievolė neturėtų 
būti taikoma mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, kurios gali būti atleistos nuo tam 
tikrų ataskaitų teikimo reikalavimų pagal 
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27 straipsnį. Atskleidžiama informacija 
apie įvairovės politiką turėtų būti 
bendrovės valdymo pareiškimo, numatyto 
Direktyvos 78/660/EEB 46a straipsnyje, 
dalimi. Bendrovės, kurios tokios įvairovės 
politikos neturi, neturėtų būti įpareigotos ją 
sukurti, tačiau turėtų aiškiai išdėstyti, kodėl 
taip yra;

Direktyvos 78/660/EEB 27 straipsnį. 
Atskleidžiama informacija apie įvairovės 
politiką turėtų būti bendrovės valdymo 
pareiškimo, numatyto Direktyvos 
78/660/EEB 46a straipsnyje, dalimi. 
Bendrovės, kurios tokios įvairovės 
politikos neturi, neturėtų būti įpareigotos ją 
sukurti, tačiau turėtų aiškiai išdėstyti, kodėl 
taip yra;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) per būsimą Viešųjų pirkimų 
direktyvos peržiūrą reikalavimas atskleisti 
nefinansinę informaciją galėtų tapti 
sutarties sudarymo kriterijumi;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies b punkto pirma pastraipos 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendrovių, kurių bendras vidutinis 
darbuotojų skaičius per finansinius metus 
viršija 500 darbuotojų ir kurių balanso 
sudarymo dieną bendra balanso suma 
viršija 20 milijonų eurų arba grynosios 
pajamos viršija 40 milijonų eurų, 
apžvalgoje taip pat yra nefinansinis 
pareiškimas su informacija bent apie 
aplinkos, socialinius ir personalo reikalus, 
pagarbą žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo aspektus, įskaitant:

b) bendrovių, kurių bendras vidutinis 
darbuotojų skaičius per finansinius metus 
viršija 250 darbuotojų ir kurių balanso 
sudarymo dieną bendra balanso suma 
viršija 17,5 milijonų eurų arba grynosios 
pajamos viršija 35 milijonų eurų, 
apžvalgoje taip pat yra nefinansinis 
pareiškimas su informacija tiek apie 
aplinkos, tiek apie socialinius ir personalo 
reikalus, kovos su diskriminacija 
priemones, pagarbą žmogaus teisėms, 
antikorupcijos ir kyšininkavimo aspektus, 
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atsižvelgiant į visą bendrovės tiekimo 
grandinę, įskaitant:

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 787/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies b punkto i a papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) išsamų socialinių investicijų tikslą;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) įmonės administraciniams, valdymo 
ir priežiūros organams taikomos išsamaus 
patikrinimo politikos, susijusios su jos 
tiekimo grandinėmis ir subtiekėjais 
srityse, susijusiose bent jau su aplinkos, 
socialiniais ir darbuotojų klausimais, 
pagarba žmogaus teisėms, kova su 
korupcija ir kyšininkavimu, aprašymą. Į 
aprašymą taip pat turėtų būti įtraukti šio 
išsamaus patikrinimo politikos tikslai, tai, 
kaip ji įgyvendinama, ir ataskaitinio 
laikotarpio rezultatai.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) išteklių naudojimo analizę, įskaitant 
bent jau žemės ir vandens naudojimo, 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio ir medžiagų naudojimo 
rodiklius.

Pagrindimas

Informacijos apie aplinką atskleidimas tuo atveju, jei suinteresuotosios šalys gautų aktualią, 
tikslią ir palyginamą informaciją, galėtų padėti gerinti aplinkos apsaugą. Suvienodinus 
bendrovėms taikomas sąlygas būtų nustatytas bendras mažiausias atskaitomybės kriterijus. 
2011 m. Efektyvaus išteklių naudojimo plane Europos Komisija pasiūlė vertinant išteklių 
naudojimą taikyti keturis pagrindinius indikatorius – vandens, žemės, medžiagų ir anglies. 
Šiuos indikatorius patvirtino EP, taip pat Europos išteklių naudojimo efektyvumo platforma. 
Jie turėtų būti įtraukti į šią direktyvą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies b punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai bendrovė netaiko politikos vieno ar 
kelių tų aspektų atžvilgiu, bendrovė 
pateikia paaiškinimą, kodėl taip yra.

Kai bendrovė netaiko politikos vieno ar 
kelių tų aspektų atžvilgiu, bendrovė, 
remdamasi rizikos vertinimu, pateikia 
pagrįstą paaiškinimą, kodėl taip yra.

Pagrindimas

Nefinansinės informacijos atskleidimas yra nepaprastai svarbi priemonė siekiant tobulinti 
atsakingo verslo praktiką ir valdyti perėjimą prie tvarios pasaulinės ekonomikos, kurioje 
ilgalaikis pelningumas derinamas su socialiniu teisingumu ir aplinkos apsauga. Galimybė 
paaiškinti padėtų ataskaitų naudotojams suprasti, kaip bendrovės rengdamos strategijas 
suvokia ir vertina riziką.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies b punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikdama tokią informaciją bendrovė gali 
remtis nacionalinėmis, ES ar 
tarptautinėmis sistemomis ir, jei taip yra, 
nurodo kokiomis sistemomis ji rėmėsi;

Teikdama tokią informaciją bendrovė 
atsižvelgia į savo pareigą gerbti teises ir 
vertybes, saugomas tarptautinės teisės 
normų. Šiuo atžvilgiu bendrovė taiko 
Verslo ir žmogaus teisių pagrindinius 
principus, kuriais įgyvendinama JT 
sistema „Apsaugoti, gerbti, padėti“, ir 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) tarptautinio verslo 
įmonių gaires. Be to, bendrovė gali remtis 
ES ar tarptautinėmis sistemomis arba 
išmatuojamų sektorinių socialinių 
kriterijų rinkiniu, panašiu į Europos 
Sąjungos patvirtintą, pagal kurį įmonėms 
suteikiamas socialinis ženklas, ir, jei taip 
yra, nurodo, kokiomis sistemomis ji 
rėmėsi; Ši nuostata taikoma nepažeidžiant 
šios direktyvos arba kitų Europos 
Sąjungos teisės aktų reikalavimų ar 
gairių, kuriose pateikiamos konkretesnės 
bendrovių nefinansinės informacijos 
atskleidimo taisyklės;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tiek, kiek būtina bendrovės pokyčiams, 
veiklos rezultatams ar būklei suprasti, 
analizuojami ir finansiniai, ir nefinansiniai 
pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, 
susiję su konkrečia veikla;

c) tiek, kiek būtina bendrovės pokyčiams, 
veiklos rezultatams ar būklei bei jos 
poveikiui žmogaus teisėms, socialiniam 
poveikiui ir poveikiui aplinkai suprasti, 
analizuojami ir finansiniai, ir nefinansiniai 
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pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, 
susiję su konkrečia veikla;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Europos Komisija, siekdama padėti 
bendrovėms teikti ataskaitas, parengia 
metodikos ir tarptautinių standartų bei 
nefinansinių veiklos rodiklių, nurodytų 
46 straipsnio 1 dalyje, taikymo gaires.
Komisija paskelbia šias gaires. Ne vėliau 
kaip per 18 mėnesių nuo šios direktyvos 
priėmimo dienos ji pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šių 
gairių rengimo; 

Pagrindimas

Siekdama optimizuoti bendrovių tvarumo ataskaitų teikimą, Komisija turėtų nuolat teikti 
patarimus tinkamo pagrindinių veiklos rodiklių ir išteklių naudojimo vertinimo metodikos 
taikymo klausimais, kartu atsižvelgdama į tarptautinių standartų taikymą.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) Komisija įsteigia Nefinansinių 
duomenų atskleidimo patariamąją 
valdybą, skirtą teikti paramą įgyvendinant 
reikalavimus dėl nefinansinių ataskaitų 
teikimo ir įtraukti suinteresuotuosius 
subjektus į metodikos ir tarptautinių 
standartų bei nefinansinių veiklos 
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rodiklių, nurodytų 46 straipsnio 1 dalyje, 
taikymo gairių rengimą atviru ir darniu 
būdu;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB 
46 a straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendrovės administraciniam, valdymo ir 
priežiūros organams taikomos įvairovės 
politikos, susijusios su tokiais aspektais, 
kaip amžius, lytis, geografinė įvairovė, 
išsilavinimas ir profesinė patirtis, 
aprašymas, tos įvairovės politikos tikslai, 
jos įgyvendinimo būdai ir rezultatai 
ataskaitiniu laikotarpiu. Jei bendrovė tokios 
politikos neturi, pareiškime aiškiai ir 
argumentuotai paaiškinama, kodėl taip yra.

g) bendrovės administraciniam, valdymo ir 
priežiūros organams taikomos įvairovės 
politikos, susijusios su Pagrindinių teisių 
chartijos 21 straipsnio ir SESV 19 
straipsnio nuostatomis, aprašymas, tos 
įvairovės politikos tikslai, jos 
įgyvendinimo būdai ir rezultatai 
ataskaitiniu laikotarpiu. Jei bendrovė tokios 
politikos neturi, pareiškime aiškiai ir 
argumentuotai paaiškinama, kodėl taip yra.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EB
46 a straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įterpiamas ca punktas:
ca) siekiant įvertinti įmonės naudojamų 
mokesčių mažinimo būdų proporcingumą, 
turėtų būti nurodytas įmonės mokesčių 
planavimo tvarkos aprašas, kuriame 
pateikta bent:
i) agresyvaus mokesčių planavimo tvarka, 
įskaitant gautų patarimų esmę;
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ii) sandorių kainodaros tvarka ir 
informacija apie tai, ar sandorių kainas 
patvirtino kiekvienos susijusios šalies 
mokesčių institucijos;
iii) sprendimai dėl nuolatinės buveinės ir 
sąrašas šalių, kuriose įmonė prekiauja 
neturėdama jose nuolatinės buveinės;
iv) mokesčių bazės erozijos metodai, 
pagrįsti palūkanų atskaitymu, autoriniais 
atlyginimais ir kitomis finansinėmis 
priemonėmis, įskaitant atvejus, kai 
kuriami prekės ženklai ir už juos moka 
patronuojamosios įmonės, taip pat 
informacija apie tai, ar tie ženklai 
priklauso jų pagrindinės veiklos būstinės 
patronuojančiajai bendrovei, o jei 
nepriklauso, nurodoma, kur jie registruoti 
mokesčių mokėjimo tikslais;
v) mokslinių tyrimų ir plėtros vykdymo 
vieta ir lėšų susigrąžinimo iš 
patronuojamųjų įmonių būdai.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsoliduotoje metinėje ataskaitoje 
pateikiama teisinga konsoliduotų 
bendrovių, kaip visumos, veiklos ir jų 
būklės rezultatų ir pokyčių apžvalga, kartu 
aprašant pagrindinę riziką ir neaiškumus, 
su kuriais jos susiduria.

Konsoliduotoje metinėje ataskaitoje 
pateikiama teisinga konsoliduotų 
bendrovių, kaip visumos, veiklos ir jų 
būklės rezultatų ir pokyčių apžvalga, kartu 
aprašant pagrindinę riziką ir neaiškumus, 
su kuriais jos susiduria, atsižvelgiant į visą 
tiekimo grandinę.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsoliduojamų įmonių patronuojančiųjų 
įmonių, kurių bendras vidutinis darbuotojų 
skaičius per finansinius metus viršija 500
darbuotojų ir kurių balanso sudarymo dieną 
bendra balanso suma viršija 20 milijonų 
EUR arba grynosios pajamos viršija 40
milijonų EUR, apžvalgoje taip pat yra 
nefinansinis pareiškimas su informacija 
bent apie aplinkos, socialinius ir personalo 
reikalus, pagarbą žmogaus teisėms, 
antikorupcijos ir kyšininkavimo aspektus, 
įskaitant:

Konsoliduojamų įmonių patronuojančiųjų 
įmonių, kurių bendras vidutinis darbuotojų 
skaičius per finansinius metus viršija 250
darbuotojų ir kurių balanso sudarymo dieną 
bendra balanso suma viršija 17,5 milijonų 
EUR arba grynosios pajamos viršija 
35 milijonų EUR, apžvalgoje taip pat yra 
nefinansinis pareiškimas su informacija 
tiek apie aplinkos, tiek apie socialinius ir 
personalo reikalus, kovos su 
diskriminacija priemones, pagarbą 
žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo aspektus, atsižvelgiant į 
visą bendrovės tiekimo grandinę, įskaitant:

Pagrindimas

Didelės bendrovės sąvoka turėtų būti aiškinama vadovaujantis 4-ojoje apskaitos direktyvoje 
pateikta apibrėžtimi, pagal kurią didele laikoma bendrovė, kurios vidutinis darbuotojų 
skaičius viršija 250 ir bendra balanso suma viršija 17,5 milijonų eurų arba grynosios 
pajamos viršija 35 milijonų eurų. Ataskaita dėl nefinansinių reikalų ir dėl su jais susijusios 
rizikos yra neišsami, jei joje nėra aktualios informacijos apie visą tiekimo grandinę.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) išsamų socialinių investicijų tikslą;
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) riziką, susijusią su tais aspektais, ir tai, 
kaip bendrovė tą riziką valdo.

iii) riziką, susijusią su tais bendrovės 
veiklos aspektais, dėl kurių gali pasireikšti 
arba pasireiškė didelis nepageidaujamas 
socialinis poveikis, poveikis aplinkai ar 
žmogaus teisėms, ir tai, kaip bendrovė tą 
riziką valdo.

Pagrindimas

Rizikos sąvoka susijusi su keletu aspektų. Bendrovė susiduria su tam tikra rizika, o tai gali 
kelti kitų pavojų visuomenei. Šis pavojus savo ruožtu irgi gali kelti riziką bendrovei. 
Vadovaujantis EBPO tarptautinio verslo įmonių gairėmis ir Verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniais principais, kuriais įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, gerbti, padėti“, ir 
siekiant įgyvendinti pasiūlymo tikslus, visi su rizika susiję aspektai turi būti įtraukti į 
ataskaitas. 

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos iii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) grupės administraciniams, valdymo ir 
priežiūros organams taikomos išsamaus 
patikrinimo politikos, susijusios su jos 
tiekimo grandinėmis ir subtiekėjais, 
srityse, susijusiose bent jau su aplinkos, 
socialiniais ir darbuotojų klausimais, 
pagarba žmogaus teisėms, kova su 
korupcija ir kyšininkavimu, aprašymą. Į 
aprašymą taip pat turėtų būti įtraukti 
išsamaus patikrinimo politikos tikslai, tai, 
kaip ji įgyvendinta, ir ataskaitinio 
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laikotarpio rezultatai.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos iii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) išteklių naudojimo analizę, įskaitant 
bent jau žemės ir vandens naudojimo, 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio ir medžiagų naudojimo 
rodiklius.

Pagrindimas

Informacijos apie aplinką atskleidimas tuo atveju, jei suinteresuotosios šalys gautų aktualią, 
tikslią ir palyginamą informaciją, galėtų padėti gerinti aplinkos apsaugą. Suvienodinus 
bendrovėms taikomas sąlygas būtų nustatytas bendras mažiausias atskaitomybės kriterijus. 
2011 m. Efektyvaus išteklių naudojimo plane Europos Komisija pasiūlė vertinant išteklių 
naudojimą taikyti keturis pagrindinius indikatorius – vandens, žemės, medžiagų ir anglies. 
Šiuos indikatorius patvirtino EP, taip pat Europos išteklių naudojimo efektyvumo platforma. 
Taigi jie turėtų būti įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai konsoliduojamos įmonės kaip visuma 
netaiko politikos vieno ar kelių tų aspektų 
atžvilgiu, bendrovė pateikia paaiškinimą, 
kodėl taip yra.

Kai konsoliduojamos įmonės kaip visuma 
netaiko politikos vieno ar kelių tų aspektų 
atžvilgiu, bendrovė, remdamasi rizikos 
vertinimu, pateikia pagrįstą paaiškinimą, 
kodėl taip yra.

Pagrindimas

Nefinansinės informacijos atskleidimas yra nepaprastai svarbi priemonė siekiant tobulinti 
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atsakingo verslo praktiką ir valdyti perėjimą prie tvarios pasaulinės ekonomikos, kurioje 
ilgalaikis pelningumas derinamas su socialiniu teisingumu ir aplinkos apsauga. Galimybė 
paaiškinti padės ataskaitų naudotojams suprasti, kaip bendrovės rengdamos strategijas 
suvokia ir vertina riziką.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikiant tokią informaciją konsoliduota 
metinė ataskaita gali būti pagrįsta 
nacionalinėmis, ES ar tarptautinėmis 
sistemomis ir, jei taip yra, joje nurodoma, 
kokiomis sistemomis remtasi.

Teikdama tokią informaciją bendrovė 
atsižvelgia į savo pareigą gerbti teises ir 
vertybes, saugomas tarptautinės teisės 
normų. Šiuo atžvilgiu bendrovė taiko 
Verslo ir žmogaus teisių pagrindinius 
principus, kuriais įgyvendinama JT 
sistema „Apsaugoti, gerbti, padėti“, ir 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) tarptautinio verslo 
įmonių gaires. Be to, konsoliduota metinė 
ataskaita gali būti pagrįsta nacionalinėmis, 
ES ar tarptautinėmis sistemomis ir, jei taip 
yra, joje nurodoma, kokiomis sistemomis 
remtasi. Ši nuostata taikoma 
nepažeidžiant šios direktyvos arba kitų 
Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų 
ar gairių, kuriose pateikiamos 
konkretesnės bendrovių nefinansinės 
informacijos atskleidimo taisyklės.

Pagrindimas

Suderintos visuotinės tvarumo ataskaitų sistemos taikymas atitinka pasaulio mastu veikiančių 
įmonių interesus. EBPO gairės apima visas pagrindines verslo etikos sritis. 2011 m. birželio 
16 d. JT Žmogaus teisių taryba, atsižvelgdama į profesoriaus John Ruggie pasiūlymą, 
vienbalsiai patvirtino pagrindinius principus, kuriais įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“. Kadangi šios dvi sistemos apima įvairius tvarumo aspektus ir papildo viena 
kitą, jos turėtų būti laikomos pagrindu, kuriuo remiantis būtų harmonizuotas ir suderintas 
ataskaitų teikimas.



AD\1008486LT.doc 25/29 PE519.686v02-00

LT

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)
Direktyva 2013/34/ES
10 skyriaus 41 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Direktyvos 2013/34/ES pakeitimai 
(ataskaitos pagal šalis)
Direktyva 2013/34/ES iš dalies keičiama 
taip:
(1) 10 skyriaus 41 straipsnis papildomas 6 
dalimi:
6. Ataskaitos pagal šalis – tai ataskaitos, 
kuriose įmonė kiekvienai valstybei narei ir 
trečiajai šaliai, kurioje ji veikia, pateikia 
toliau nurodytą finansinę informaciją, 
kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies a, b ir 
c punktuose ir 3 straipsnio 4 dalyje:
a) pavadinimą (-us), veiklos pobūdį ir 
geografinę padėtį;
b) apyvartą;
c) darbuotojų skaičių visos darbo dienos 
ekvivalentais;
d) pelną arba nuostolius nesumokėjus 
mokesčių;
e) pelno arba nuostolių mokestį;
f) gautas valstybės subsidijas.
(2) 10 skyriaus 42 straipsnio 1 ir 2 dalys 
pakeičiamos taip:
42 straipsnis
Reikalaujama, kad įmonės praneštų apie 
mokėjimus valdžios institucijoms ir 
parengtų ataskaitas pagal šalis.
1. Valstybės narės reikalauja, kad didelės 
įmonės ir visos viešojo intereso įmonės, 
kurios yra gavybos pramonės arba 
neliestų miškų medienos ruošos įmonės, 
kasmet rengtų ir viešai skelbtų mokėjimų 
valdžios institucijoms ataskaitą. Valstybės 
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narės taip pat reikalauja, kad didelės 
įmonės ir visos viešojo intereso įmonės 
viešai kartą per metus atskleistų 
finansinių metų konsoliduotas ataskaitas 
pagal šalis.
2. Šios prievolės netaikomos jokiai 
valstybės narės teisės aktais 
reglamentuojamai įmonei, kuri yra 
patronuojamoji įmonė arba 
patronuojančioji įmonė, jei įvykdomos abi 
šios sąlygos:
a) patronuojančiajai įmonei taikomi 
valstybės narės įstatymai,
b) įmonės mokėjimai valdžios 
institucijoms ir ataskaitos pagal šalis 
įtraukiami į tos patronuojančiosios 
įmonės pagal 39 straipsnį rengiamą 
konsoliduotąją mokėjimų valdžios 
institucijoms ataskaitą.
(3) Įterpiamos 3 ir 4 dalys:
3. 1 dalyje nurodyta informacija 
audituojama pagal Direktyvą 2006/43/EB 
ir skelbiama, jei įmanoma, kaip 
atitinkamos bendrovės (įmonės) metinių 
finansinių ataskaitų arba, kai taikytina, 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
priedas.
4. Komisija parengia bendrojo vertinimo 
ataskaitą, susijusią su galimu ekonominiu 
poveikiu viešam ataskaitų pagal šalį 
atskleidimui, įskaitant poveikį 
konkurencingumui ir investavimui, ir tik 
neigiamo vertinimo atveju gali nuspręsti 
pateikti šią informaciją kompetentingoms 
mokesčių institucijoms. Komisija pateikia 
šią savo ataskaitą Tarybai ir Europos 
Parlamentui iki 2015 m. gruodžio 31 d.
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)
Direktyva 2013/34/ES
50a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Įterpiamas šis straipsnis:
„50a straipsnis

Stebėsena ir vykdymo užtikrinimas
1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos ir veiksmingos
priemonės siekiant užtikrinti, kad 
bendrovės atliktų stebėseną ir atskleistų 
nefinansinę informaciją pagal šios 
direktyvos nuostatas.
2. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
asmenys, įskaitant juridinius asmenis, 
kurie pagal jų nacionalinėje teisėje 
nustatytus kriterijus yra teisėtai 
suinteresuoti, kad būtų užtikrintas šios 
direktyvos nuostatų laikymasis, galėtų 
dalyvauti šioje direktyvoje nustatytiems 
įpareigojimams užtikrinti numatytose 
teisminėse ir (arba) administracinėse 
procedūrose.“

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)
Direktyva 2013/34/ES
53 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Įterpiamas šis straipsnis:
„53a straipsnis

Peržiūra
Ne vėliau kaip [praėjus trejiems metams 
nuo šios direktyvos priėmimo] Komisija 
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peržiūri [Direktyvos 78/660/EEB 
46 straipsnio nuostatas su pakeitimais, 
kurie padaryti šiuo Komisijos pasiūlymu, 
ir turi būti įtraukti į Direktyvą 2013/34/ES 
(nauja nuoroda dar nežinoma)] ir pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, jei reikia, kartu su pasiūlymais 
dėl teisės aktų dėl:
– atskleidžiamos nefinansinės 
informacijos ir jos apimties, įskaitant 
informaciją apie tiekimo grandinę, 
nurodant, ar pateiktos tinkamos gairės ir 
metodai ir ar pasiekti teisės aktų tikslai;
– visame pasaulyje padarytos pažangos 
nefinansinės atskaitomybės srityje;
– JT sistemos „Apsaugoti, gerbti, padėti“ 
ir jos pagrindinių principų, taip pat EBPO 
tarptautinio verslo įmonių gairių 
įgyvendinimo;
– žemės, vandens ir medžiagų naudojimo 
bei išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio rodiklių taikymo; 
– esamų tikrinimo ir vykdymo užtikrinimo 
mechanizmų veiksmingumo.“
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