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GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA,

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA,

ar ko groza Padomes 
Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK 
attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un 
koncernu nefinansiālās un daudzveidības 
informācijas atklāšanu

ar ko groza Padomes 
Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK 
attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un 
koncernu finansiālās, nefinansiālās un 
daudzveidības informācijas atklāšanu

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai nodrošinātu ES iedzīvotāju 
uzticēšanos uzņēmumiem, ir būtiski 
uzlabot lielu uzņēmumu darbības 
pārredzamību, jo īpaši attiecībā uz 
uzņēmumu nosaukumu(-iem), darbības 
veidu un to ģeogrāfiskās atrašanās 
vietām, apgrozījumu, darba ņēmēju 
skaitu, kas izteikts pilnas slodzes 
ekvivalenta vienībā, gūto peļņu, no peļņas 
samaksātajiem nodokļiem un saņemtajām 
subsīdijām. Tādēļ obligātu pārskatu 
sniegšanu šajā jomā var uzskatīt par 
svarīgu uzņēmumu korporatīvās 
atbildības elementu attiecībā uz 
ieinteresētajām personām un sabiedrību.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Ilgtspējas ziņojumiem ir būtiska 
nozīme, pārvaldot pārmaiņas ceļā uz 
ilgtspējīgu pasaules ekonomiku, kurā 
ilgtermiņa ienesīgums apvienots ar 
sociālo taisnīgumu un vides aizsardzību.
Pārredzamība un pārskatatbildība pašlaik 
kļūst par neatņemamu sastāvdaļu 
diskusijās par attīstības programmu 
laikposmam pēc 2015. gada un 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Tā kā 
ilgtspējas ziņojumi ļauj izmērīt, uzraudzīt 
un pārvaldīt veiktspēju un ietekmi, tie dod 
iespēju arī turpmāk izmantot privātā 
sektora spēju pozitīvi ietekmēt ilgtspējīgu 
attīstību.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ir arī jānosaka konkrēta obligātā 
juridiskā prasība attiecībā uz to, kāds 
informācijas daudzums Savienības 
uzņēmumiem būtu jāpublisko. Gada 
ziņojumos būtu jānodrošina atklāts un 
vispusīgs priekšstats par uzņēmuma 
politikas virzieniem, rezultātiem un 
riskiem.

(5) Ir arī jānosaka konkrēta obligātā 
juridiskā prasība attiecībā uz to, kāds 
informācijas daudzums Savienības 
uzņēmumiem būtu jāpublisko. Gada 
ziņojumos būtu jānodrošina atklāts un 
vispusīgs priekšstats par uzņēmuma un tā 
meitasuzņēmumu politikas virzieniem, 
rezultātiem un riskiem, kā arī sociālo 
ieguldījumu precīzu mērķi.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai uzlabotu Savienībā atklātās (6) Lai uzlabotu Savienībā atklātās 
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nefinansiālās informācijas konsekvenci un 
salīdzināmību, uzņēmumiem vajadzētu 
noteikt prasību savā gada ziņojumā ietvert 
nefinansiālu paziņojumu, kas ietver 
informāciju, kura attiecas vismaz uz vides, 
sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, 
pretkorupcijas un kukuļošanas aspektiem. 
Šādā paziņojumā būtu jāietver ar šiem 
jautājumiem saistīto politikas virzienu, 
rezultātu un risku apraksts.

nefinansiālās informācijas konsekvenci un 
salīdzināmību, vajadzētu noteikt prasību 
uzņēmumiem savā gada ziņojumā ietvert 
nefinansiālu paziņojumu, kas ietver 
informāciju, kura attiecas vismaz uz vides, 
sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem, diskriminācijas novēršanas 
pasākumiem, cilvēktiesību ievērošanu, 
pretkorupcijas un kukuļošanas aspektiem. 
Šādā paziņojumā būtu jāietver ar šiem 
jautājumiem saistīto politikas virzienu un 
rezultātu, un sociālo ieguldījumu precīza 
mērķa, kā arī risku apraksts, tostarp par 
visu piegādes ķēdi.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Nefinansiālās informācijas 
atklāšanas pamatā vajadzētu būtu uz 
risku balstītai uzticamības pārbaudei, ko 
uzņēmumi veic, lai attiecīgos gadījumos 
noteiktu, novērstu un mazinātu faktisku 
un iespējamu negatīvu ietekmi uz 
uzņēmuma lielumu, tā darbību veidu un 
kontekstu, kā arī negatīvas ietekmes riska 
pakāpi. Uzticamības pārbaudes principi ir 
izklāstīti Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijas (ESAO) 
pamatnostādnēs daudznacionāliem 
uzņēmumiem un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipos, ar ko īsteno 
ANO programmu „Aizsargāt, ievērot un 
labot”, kuru Komisija ir apņēmusies 
ievērot.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Uzņēmumiem būtu jāsniedz 
izsmeļoša informācija par svarīgākajiem 
riskiem, kam var būt nopietnas sekas, kā 
arī izsmeļoša informācija par jau radītu 
nopietnu ietekmi. Nosakot riska 
svarīgumu, būtu jāvadās pēc tā, cik liela 
iespēja tam ir materializēties un cik 
nopietna būtu tā potenciālā ietekme. 
Ietekmes nopietnība būtu jāvērtē pēc tās 
apmēra un smaguma, pašlaik un turpmāk 
skarto personu skaita un tās 
neatgriezeniskuma, nosakot, ciktāl 
attiecībā uz skartajām personām vai 
materiālajām vērtībām būs iespējams 
atjaunot vismaz to pašu stāvokli, kāds tas 
bija pirms nelabvēlīgās ietekmes, vai tam 
līdzvērtīgu stāvokli.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) Pāreju uz ilgtspējīgu pasaules 
ekonomiku veicina biežāka esošo 
ilgtspējas un ziņošanas sistēmu 
izmantošana, kā arī jaunu sistēmu 
rašanās. Tomēr pasaules mērogā rodas 
aizvien jaunas politikas pamatnostādnes 
attiecībā uz ilgtspējas ziņojumiem, tostarp 
jaunattīstības valstīs, tādēļ sistēmas ir 
aizvien grūtāk pielīdzināt un saskaņot, un 
tas būtu jānovērš, ņemot vērā standartu 
pārklāšanās, pretrunīguma un pat 
konkurēšanas risku.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
6.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6d) Sociālie jautājumi ietver atbildīgu 
rīcību nodokļu plānošanā, lai 
nodrošinātu, ka taisnīga nodokļu daļa tiek 
nomaksāta pareizajā vietā un tiek 
novērsta agresīva izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Sniedzot šo informāciju, uzņēmumi var 
pamatoties uz valsts regulējumiem, ES 
regulējumiem, piemēram, vides vadības un 
audita sistēmu (turpmāk — EMAS), un 
starptautiskiem regulējumiem, piemēram, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
(turpmāk — ANO) Globālo līgumu, 
Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipiem, ar ko īsteno ANO 
programmu „Aizsargāt, ievērot un labot”, 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (turpmāk — ESAO) 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem, Starptautiskās 
Standartizācijas organizācijas (turpmāk —
ISO) standartu 26000, Starptautiskās 

Darba organizācijas (turpmāk — SDO) 
trīspusējo deklarāciju par principiem 
attiecībā uz daudznacionāliem 
uzņēmumiem un sociālo politiku un 
Globālo ziņošanas iniciatīvu.

(7) Sniedzot informāciju par atbilstību 
tiesībām un vērtībām, kuras tiek 
aizsargātas ar starptautisko tiesību 
normām, uzņēmumi piemēro Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Uzņēmējdarbības 
un cilvēktiesību pamatprincipus, ar ko 
īsteno ANO programmu „Aizsargāt, 
ievērot un labot”, un Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas 
(ESAO) pamatnostādnes 
daudznacionāliem uzņēmumiem, un 
uzņēmumi var pamatoties arī uz valsts 
regulējumiem, ES regulējumiem, 
piemēram, vides vadības un audita sistēmu 
(turpmāk — EMAS), un citiem 
starptautiskiem regulējumiem, piemēram, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
(turpmāk — ANO) Globālo līgumu, 
Starptautiskās Standartizācijas 
organizācijas (turpmāk — ISO) 
standartu 26000, Starptautiskās Darba 
organizācijas (turpmāk — SDO) trīspusējo 
deklarāciju par principiem attiecībā uz 
daudznacionāliem uzņēmumiem un sociālo 
politiku un Globālo ziņošanas iniciatīvu vai 
katrai atsevišķai nozarei izstrādātu 
kvantitatīvu sociālo kritēriju kopumu, ko 
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Eiropas Savienība apstiprinājusi, 
piemēram, saskaņā ar sociālā marķējuma 
sistēmu.

Pamatojums

Saskaņota ilgtspējas ziņojumu vispārējā sistēma atbilst to uzņēmumu interesēm, kuri darbojas 
pasaules ekonomikā. ESAO pamatnostādnēs ir ietvertas visas svarīgākās uzņēmējdarbības 
ētikas jomas. ANO Cilvēktiesību padome 2011. gada 16. jūnijā, turpinot profesora John 
Ruggie darbu, vienprātīgi apstiprināja Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus, ar 
ko īsteno ANO programmu „Aizsargāt, ievērot un labot”. Ņemot vērā šo divu sistēmu 
visaptverošo darbības jomu un savstarpējo papildināmību, tās ir jāizmanto kā pamats, 
pielīdzinot un saskaņojot ziņojumu sniegšanu.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ciktāl tas vajadzīgs, lai gūtu 
priekšstatu par uzņēmumu ietekmi uz 
cilvēktiesībām, sociālo jomu un vidi, gada 
pārskatos iekļauj nefinansiālos svarīgākos 
veiktspējas rādītājus (SVR), kas attiecas 
uz konkrēto uzņēmējdarbības nozari. 
Saistībā ar vidi nefinansiālajos rādītājos 
būtu jāiekļauj novērtējums par 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
materiālu, ūdens un zemes izmantošanu. 
Šajā novērtējumā būtu jāiekļauj aprēķins 
par šo resursu izmantošanu uzņēmuma 
piegādes ķēdē.

Pamatojums

Eiropas Komisija apstiprināja šos rādītājus 2011. gada 20. septembra paziņojumā „Ceļvedis 
resursu ziņā efektīvai Eiropai”. 

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Lai palielinātu uzņēmumu sniegtās 
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nefinansiālās informācijas saskaņotību 
un salīdzināmību, Komisijai būtu 
jāizstrādā attiecīgo svarīgāko veiktspējas 
rādītāju un resursu izvērtēšanas 
metodoloģija, kā arī starptautisko sistēmu 
izmantošanas pamatnostādnes, jo īpaši
par starptautisko tiesību normās 
paredzēto tiesību un vērtību ievērošanas 
korporatīvo atbildību.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7c) Dalībvalstis nodrošina piemērotus un 
efektīvus līdzekļus, ar kuriem pieprasīt 
uzņēmumu nefinansiālās informācijas 
pilnīgu, precīzu un ticamu atklāšanu 
atbilstīgi šīs direktīvas noteikumiem.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vides programmas 
GEO−5 ziņojumu vides, ekonomisko un 
sociālo datu integrācijas mērķim 
vajadzētu būt patiesam ietekmes uz vidi 
novērtējumam.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ar ieguldītājiem pieejamu 
nefinansiālo informāciju būtu 
jānodrošina arī ieguldījumu plūsma uz 
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uzņēmumiem, kuri ievēro augstus sociālos 
standartus.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Ar nefinansiālas informācijas 
atklāšanu vajadzētu ļaut ieviest ilgtspējīgu 
un iekļaujošu investīciju stratēģiju, kurā 
būtu ietverta uzņēmumu sociālās 
atbildības klauzula, nosakot konkrētas 
pamatnostādnes ieguldītājiem, kā arī 
efektīva izvērtējuma metodoloģija valsts 
iestādēm, kas uzrauga attiecīgo 
ieguldījumu sociālo ietekmi un ietekmi uz 
vidi. 

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Prasība atklāt nefinansiālu 
informāciju nozīmē arī to, ka jāpanāk 
līdzsvars starp iegūtajiem rezultātiem 
vides un sociālajā jomā, lai publiskotā 
informācija atbilstu uzņēmumu sociālās 
atbildības principiem un neietvertu tikai 
vides datus. 

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Šo nefinansiālās informācijas 
atklāšanas prasību darbības joma būtu 
jānosaka, atsaucoties uz darbinieku vidējo 

(11) Šo nefinansiālās informācijas 
atklāšanas prasību darbības joma būtu 
jānosaka, atkarībā no darbinieku vidējā 
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skaitu, kopējiem aktīviem un apgrozījumu. 
MVU būtu jāatbrīvo no papildu prasībām, 
un pienākums gada ziņojumā iekļaut 
nefinansiālo paziņojumu būtu jāpiemēro 
tikai tiem uzņēmumiem, kuru darbinieku 
vidējais skaits pārsniedz 500 darbiniekus 
un kuru kopējā bilance pārsniedz 
EUR 20 miljonus, vai kuru neto 
apgrozījums pārsniedz EUR 40 miljonus.

skaita, kopējiem aktīviem un apgrozījuma. 
MVU būtu jāatbrīvo no papildu prasībām, 
un pienākums gada ziņojumā iekļaut 
nefinansiālo paziņojumu būtu jāpiemēro 
tikai tiem uzņēmumiem, kuru darbinieku 
vidējais skaits pārsniedz 250 darbiniekus 
un kuru kopējā bilance pārsniedz 
EUR 17,5 miljonus, vai kuru neto 
apgrozījums pārsniedz EUR 35 miljonus.

Pamatojums

Lielu uzņēmumu definīcija būtu jāskata saskaņā ar Ceturtajā grāmatvedības direktīvā 
noteikto definīciju, kas nosaka, ka uzņēmums ir liels, ja tā darbinieku vidējais skaits pārsniedz 
250 darbiniekus un vai nu kopējā bilance pārsniedz EUR 17,5 miljonus, vai neto apgrozījums 
pārsniedz EUR 35 miljonus.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Saistībā ar šīs direktīvas 
pārskatīšanu Eiropadome 2013. gada 
22. maijā prasīja noteikt, ka visiem 
lielajiem uzņēmumiem un koncerniem ir 
obligāti jāziņo par savām katrā atsevišķā 
valstī veiktajām darbībām. Tādēļ, lai 
uzlabotu pārredzamību attiecībā uz 
maksājumiem valstu valdībām, lieliem 
uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes 
struktūrām būtu jāpublicē maksājumi to 
valstu valdībām, kurās tie darbojas. Šāda 
informācija, ja iespējams, būtu jāpublicē, 
iekļaujot šo informāciju attiecīgo 
uzņēmumu gada finanšu pārskatu vai 
konsolidēto finanšu pārskatu pielikumā.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Lai mazinātu to gadījumu skaitu, 
kad ES uzņēmumi īsteno agresīvu 
nodokļu plānošanu un izvairās no 
nodokļu maksāšanas, dalībvalstīm būtu 
jāievieš vispārēji noteikumi par to, kā 
novērst izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, saskaņā ar Eiropas 
Komisijas 2012. gada 12. decembra 
ieteikumu par agresīvu nodokļu 
plānošanu un ESAO 2013. gada 
5. septembra progresa ziņojumu G20 
valstīm.  Turklāt lielajiem uzņēmumiem 
Savienībā būtu arī jāpublicē ziņojums par 
to īstenotajām agresīvas nodokļu 
plānošanas sistēmām, tostarp arī cita 
būtiska informācija. 

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Prasība atklāt nefinansiālu 
informāciju nozīmē, ka ir jāizveido ES 
apstiprinātas kredītreitingu aģentūras, 
kas nepieciešamības gadījumā pārbaudītu 
atklāto informāciju. 

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Uzņēmuma piegādes ķēde var 
zaudēt saikni ar avotu un atbildību, tā 
būtiski apdraudot ne vien pašus 
uzņēmumus, bet to uzņēmējdarbības 
rezultātā arī plašāku sabiedrību. Tādēļ ir 
svarīgi, lai uzņēmumi pārbaudītu 
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uzticamību savā piegādes ķēdē, tostarp 
posmos, kuros tiek izmantoti 
apakšuzņēmēji, un lai par šo īpašo 
politiku tiktu sniegta informācija nolūkā 
mazināt šādus riskus un informēt 
ieinteresētās personas par uzņēmumu 
īstenoto vērtēšanu.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pienākums atklāt daudzveidības 
politikas virzienus attiecībā uz savām 
administratīvajām, vadības un uzraudzības 
struktūrām saistībā ar tādiem aspektiem kā 
vecums, dzimums, ģeogrāfiskā 
daudzveidība, izglītība un profesionālā 
pieredze, būtu jāpiemēro tikai lieliem, 
biržas sarakstā iekļautiem uzņēmumiem. 
Tādēļ šo pienākumu nevajadzētu attiecināt 
uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ko 
var atbrīvot no konkrētiem grāmatvedības 
pienākumiem saskaņā ar 
Direktīvas 78/660/EEK 27. pantu. 
Daudzveidības politikas atklāšanai 
vajadzētu būt daļai no korporatīvās vadības 
paziņojuma, kā noteikts 
Direktīvas 78/660/EEK 46.a pantā. 
Uzņēmumiem, kam šādas daudzveidības 
politikas nav, nevajadzētu likt to ieviest, 
bet gan saprotami paskaidrot, kādēļ tādas 
politikas nav.

(16) Pienākums atklāt daudzveidības 
politikas virzienus attiecībā uz savām 
administratīvajām, vadības un uzraudzības 
struktūrām saistībā ar Pamattiesību hartas 
21. pantu un LESD 19. pantu būtu 
jāpiemēro tikai lieliem, biržas sarakstā 
iekļautiem uzņēmumiem. Tādēļ šo 
pienākumu nevajadzētu attiecināt uz 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ko 
var atbrīvot no konkrētiem grāmatvedības 
pienākumiem saskaņā ar 
Direktīvas 78/660/EEK 27. pantu. 
Daudzveidības politikas atklāšanai 
vajadzētu būt daļai no korporatīvās vadības 
paziņojuma, kā noteikts 
Direktīvas 78/660/EEK 46.a pantā. 
Uzņēmumiem, kam šādas daudzveidības 
politikas nav, nevajadzētu likt to ieviest, 
bet gan saprotami paskaidrot, kādēļ tādas 
politikas nav.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Nākotnē pārskatot direktīvu par 
publisko iepirkumu, prasību atklāt 
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nefinansiālu informāciju varētu iekļaut 
kā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriju.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Uzņēmumiem, kuru darbinieku vidējais 
skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
500 darbiniekus un kuru bilances datumā 
kopējā bilance pārsniedz EUR 20 miljonus 
vai kuru neto apgrozījums pārsniedz 
EUR 40 miljonus, apskatā arī iekļauj 
nefinansiālu paziņojumu, kas attiecas 
vismaz uz vides, sociālajiem un ar 
darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

(b) Uzņēmumiem, kuru darbinieku vidējais 
skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
250 darbiniekus un kuru bilances datumā 
kopējā bilance pārsniedz 
EUR 17,5 miljonus vai kuru neto 
apgrozījums pārsniedz EUR 35 miljonus, 
apskatā arī iekļauj nefinansiālu 
paziņojumu, kas attiecas gan uz vides, gan 
sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem, diskriminācijas novēršanas 
pasākumiem, cilvēktiesību ievērošanu, 
pretkorupcijas un kukuļošanas aspektiem, 
ņemot vērā visu uzņēmuma piegādes ķēdi,
tostarp:

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) sociālo ieguldījumu precīzu mērķi;

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) korporatīvās uzticamības pārbaudes 
politikas aprakstu, kas piemērojama 
uzņēmuma administratīvajām, vadības un 
uzraudzības struktūrām attiecībā uz 
piegādes ķēdēm un apakšuzņēmējiem 
vismaz tajās jomās, kas skar vides, 
sociālos un ar darbiniekiem saistītos 
jautājumus, cilvēktiesību ievērošanu, 
korupcijas apkarošanu un kukuļošanu. 
Aprakstā būtu jānorāda arī šīs 
uzticamības pārbaudes politikas mērķi, kā 
arī tas, kā šī politika ir īstenota, un 
pārskata periodā sasniegtie rezultāti.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) resursu izmantošanas analīzi, kurā 
iekļauta vismaz zemes, ūdens 
izmantošana, siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un materiālu izmantošana.

Pamatojums

Vides informācijas atklāšana var veicināt vides aizsardzību, ja ieinteresētās personas saņem 
būtisku, precīzu un salīdzināmu informāciju. Lai radītu līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
uzņēmumiem, jānosaka ziņošanas minimuma kopsaucējs. Eiropas Komisija 2011. gada 
Resursu efektivitātes ceļvedī ierosināja izmantot četrus svarīgākos rādītājus, lai mērītu 
resursu izmantošanu –– ūdens, zeme, materiāli un ogleklis. Šos rādītājus apstiprināja EP, kā 
arī Eiropas resursu efektivitātes platforma. Tie ir jākļauj šīs direktīvas piemērošanas jomā.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja uzņēmums neīsteno politikas virzienus 
attiecībā uz vienu vai vairākiem no šiem 
jautājumiem, tā sniedz skaidrojumu, kādēļ 
tas to nedara.

Ja uzņēmums neīsteno politikas virzienus 
attiecībā uz vienu vai vairākiem no šiem 
jautājumiem, tā sniedz ar riska 
novērtējumu pamatotu skaidrojumu, kādēļ 
tas to nedara.

Pamatojums

Nefinansiālas informācijas atklāšanai ir būtiska nozīme, uzlabojot atbildīgu uzņēmējdarbību 
un pārvaldot pārmaiņas ceļā uz ilgtspējīgu pasaules ekonomiku, kurā ilgtermiņa ienesīgums 
apvienots ar sociālo taisnīgumu un vides aizsardzību. Iespējai „sniegt skaidrojumu” 
vajadzētu ļaut ziņojumu lietotājiem saprast, kā uzņēmumi izprot un novērtē risku savās 
stratēģijās.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sniedzot šo informāciju, uzņēmums var 
pamatoties uz valsts, ES vai 
starptautiskiem regulējumiem, un, ja tas tā 
ir, tā precizē, kurus regulējumus tas ir 
izmantojis.

Sniedzot šo informāciju, uzņēmums ņem 
vērā savu pienākumu ievērot tiesības un 
vērtības, kas ir aizsargātas ar 
starptautisko tiesību normām. Šajā 
sakarībā uzņēmums piemēro 
Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipus, ar ko īsteno Apvienoto 
Nāciju Organizācijas programmu 
„Aizsargāt, ievērot un labot”, un 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) pamatnostādnes 
daudznacionāliem uzņēmumiem. Turklāt
uzņēmums var pamatoties uz ES vai 
starptautiskiem regulējumiem vai katrai 
atsevišķai nozarei izstrādātu kvantitatīvu 
sociālo kritēriju kopumu, ko Eiropas 
Savienība apstiprinājusi, piemēram, 
saskaņā ar sociālā marķējuma sistēmu, 
un, ja tas tā ir, tas precizē, kurus 
regulējumus tas ir izmantojis. Šo 
noteikumu piemēro, neskarot ne šīs 
direktīvas, ne citu to Eiropas Savienības 
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tiesību aktu vai pamatnostādņu prasības, 
kas ietver konkrētākus noteikumus par 
uzņēmumu nefinansiālas informācijas 
atklāšanu.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Ciktāl tas vajadzīgs, lai gūtu priekšstatu 
par uzņēmuma attīstību, veiktspēju un 
stāvokli, analīzē iekļauj gan finansiālās, 
gan nefinansiālās veiktspējas svarīgākos 
rādītājus, kas attiecas uz konkrēto 
uzņēmējdarbību.

c) Ciktāl tas vajadzīgs, lai gūtu priekšstatu 
par uzņēmuma attīstību, veiktspēju un 
stāvokli, kā arī ietekmi uz cilvēktiesībām, 
sociālo jomu un vidi, analīzē iekļauj gan 
finansiālās, gan nefinansiālās veiktspējas 
svarīgākos rādītājus, kas attiecas uz 
konkrēto uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – c a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Lai palīdzētu uzņēmumiem sagatavot 
ziņojumus, Eiropas Komisija izstrādā 
pamatnostādnes par metodoloģiju un 
starptautisko standartu un nefinansiālās 
veiktspējas rādītāju izmantošanu, kā 
norādīts 46. panta 1. punktā.
Komisija šīs pamatnostādnes publicē. Tā 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par šo pamatnostādņu 
sagatavošanu vēlākais 18 mēnešus pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas. 

Pamatojums

Lai optimizētu uzņēmumu ilgtspējas ziņojumu sniegšanu, Komisijai pastāvīgi ir jāsniedz 
norādījumi par piemērotiem svarīgākajiem veiktspējas rādītājiem un resursu mērīšanas 
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metodoloģiju, vienlaikus pievēršot uzmanību starptautisko standartu izmantošanai.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – c b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) Komisija izveido Nefinansiālās 
informācijas atklāšanas vadības padomi, 
lai atbalstītu nefinansiālās ziņošanas 
prasību īstenošanu un līdzsvaroti un 
atklāti iesaistītu ieinteresētās personas 
pamatnostādņu sagatavošanā par 
starptautisko standartu un nefinansiālās 
veiktspējas rādītāju metodoloģiju un 
izmantošanu, kā minēts 46. panta 
1. punktā.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46.a pants – 1.g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) apraksts par uzņēmuma daudzveidības 
politiku attiecībā uz to administratīvajām, 
vadības un uzraudzības struktūrām saistībā 
ar tādiem aspektiem kā vecums, dzimums, 
ģeogrāfiskā daudzveidība, izglītība un 
profesionālā pieredze, par šīs 
daudzveidības politikas mērķiem, to, kā to 
īsteno, un rezultātiem pārskata periodā. Ja 
uzņēmumam nav šādas politikas, 
paziņojumā sniedz skaidru un pamatotu 
paskaidrojumu, kādēļ tas tā ir.”;

g) apraksts par uzņēmuma daudzveidības 
politiku attiecībā uz to administratīvajām, 
vadības un uzraudzības struktūrām saistībā 
ar Pamattiesību hartas 21. pantu un 
LESD 19. pantu, par šīs daudzveidības 
politikas mērķiem, to, kā to īsteno, un 
rezultātiem pārskata periodā. Ja 
uzņēmumam nav šādas politikas, 
paziņojumā sniedz skaidru un pamatotu 
paskaidrojumu, kādēļ tas tā ir.”;

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
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1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46.a pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pievieno šādu ca) apakšpunktu:
ca) Lai novērtētu uzņēmuma izmantoto 
nodokļu samazināšanas metožu 
proporcionalitāti, sniedz uzņēmuma 
nodokļu plānošanas pasākumu aprakstu, 
kurā iekļauj vismaz informāciju par:
i) agresīvas nodokļu plānošanas
pasākumiem, tostarp būtiskāko 
informāciju, kas gūta saņemtajās 
konsultācijās;
ii) iekšējo cenu noteikšanas pasākumiem 
un to, vai iekšējās cenas ir apstiprinātas 
ieņēmumu iestādēs katrā no iesaistītajām 
valstīm;
iii) pastāvīgu vienību dibināšanas 
lēmumiem un to valstu sarakstu, kurās 
uzņēmums veic darījumus bez pastāvīgas 
vienības;
iv) nodokļa bāzes samazināšanas 
metodēm, izmantojot nodokļu 
atvieglojumus par procentu 
maksājumiem, honorāru maksājumus un 
citus finanšu maksājumus, tostarp 
informāciju par to, kur tiek izstrādāti 
zīmoli, kur tos apmaksā meitasuzņēmumi 
un vai tie pieder mātesuzņēmumam to 
galvenajā darbības vietā vai, ja nē, kur 
atrodas to juridiskā adrese, pamatojoties 
uz kuru tiek maksāti nodokļi;
v) informāciju par to, kur notiek 
pētniecība un izstrāde, un to, kā šie 
izdevumi tiek atgūti no 
meitasuzņēmumiem.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konsolidētajā gada ziņojumā iekļauj 
atklātu apskatu par konsolidēšanā iesaistīto 
uzņēmumu kā kopuma uzņēmējdarbības 
attīstību, veiktspēju un to stāvokli kopā ar 
uzņēmumu galveno risku un nenoteiktību 
aprakstu.

Konsolidētajā gada ziņojumā iekļauj 
atklātu apskatu par konsolidēšanā iesaistīto 
uzņēmumu kā kopuma uzņēmējdarbības 
attīstību, veiktspēju un to stāvokli kopā ar 
uzņēmumu, iekļaujot visu uzņēmuma 
piegādes ķēdi, galveno risku un 
nenoteiktību aprakstu.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konsolidējamo uzņēmumu 
mātesuzņēmumiem, kuru darbinieku 
vidējais skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
500 darbiniekus un kuru bilances datumā 
kopējā bilance pārsniedz EUR 20 miljonus, 
vai kuru neto apgrozījums pārsniedz 
EUR 40 miljonus, apskatā arī iekļauj 
nefinansiālu paziņojumu, kas attiecas 
vismaz uz vides, sociālajiem un ar 
darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

Konsolidējamo uzņēmumu 
mātesuzņēmumiem, kuru darbinieku 
vidējais skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
250 darbiniekus un kuru bilances datumā 
kopējā bilance pārsniedz 
EUR 17,5 miljonus, vai kuru neto 
apgrozījums pārsniedz EUR 35 miljonus, 
apskatā arī iekļauj nefinansiālu 
paziņojumu, kas attiecas gan uz vides, gan 
sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem, diskriminācijas novēršanas 
pasākumiem, cilvēktiesību ievērošanu, 
pretkorupcijas un kukuļošanas aspektiem, 
ņemot vērā visu uzņēmuma piegādes ķēdi, 
tostarp:

Pamatojums

Lielu uzņēmumu definīcija būtu jāskata saskaņā ar Ceturtajā grāmatvedības direktīvā 
noteikto definīciju, kas nosaka, ka uzņēmums ir liels, ja tā darbinieku vidējais skaits pārsniedz 
250 darbiniekus un vai nu kopējā bilance pārsniedz EUR 17,5 miljonus, vai neto apgrozījums 
pārsniedz EUR 35 miljonus. Nefinansiāls paziņojums un paziņojums par risku, kas saistīts ar 
šiem jautājumiem, nav pilnīgs, ja nav sniegta attiecīgā informācija par visu piegādes ķēdi.
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Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – 4. daļa – i a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) sociālo ieguldījumu precīzu mērķi;

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – 4. daļa – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) riskus, kas saistīti ar šiem jautājumiem, 
un to, kā uzņēmums pārvalda šos riskus.

iii) riskus, kas saistīti ar šiem jautājumiem 
attiecībā uz uzņēmuma darbībām, kuras 
var radīt vai ir radījušas nopietnu 
negatīvu ietekmi uz sociālo jomu, vidi vai 
cilvēktiesību ievērošanu, un to, kā 
uzņēmums pārvalda šos riskus;

Pamatojums

Riska jēdzienu veido vairāki aspekti. Uzņēmums saskaras ar noteiktiem riska veidiem, 
vienlaikus, iespējams, radot citus riska veidus sabiedrībai. Šie pēdējie risku veidi, savukārt, 
var radīt risku uzņēmumam. Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 
(ESAO) pamatnostādnēm daudznacionāliem uzņēmumiem un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem, ar ko īsteno ANO programmu 
„Aizsargāt, ievērot un labot”, ziņojumos ir jāiekļauj visi riska aspekti, lai ar priekšlikumu 
sasniegtu tā mērķus. 

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – 4. daļa – iii a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) korporatīvās uzticamības pārbaudes 
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politikas aprakstu, ko koncerns piemēro 
savām administratīvajām, vadības un 
uzraudzības struktūrām attiecībā uz 
piegādes ķēdēm un apakšuzņēmējiem 
vismaz tajās jomās, kas skar vides, 
sociālos un ar darbiniekiem saistītos 
jautājumus, cilvēktiesību ievērošanu, 
korupcijas apkarošanu un kukuļošanu. 
Aprakstā būtu jānorāda arī šīs 
uzticamības pārbaudes politikas mērķi, kā 
arī tas, kā šī politika ir īstenota, un 
pārskata periodā sasniegtie rezultāti.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – 4. daļa – iii a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) resursu izmantošanas analīzi, kurā 
iekļauta vismaz zemes un ūdens 
izmantošana, siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un materiālu izmantošana;

Pamatojums

Vides informācijas atklāšana var veicināt vides aizsardzību, ja ieinteresētās personas saņem 
būtisku, precīzu un salīdzināmu informāciju. Lai radītu līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
uzņēmumiem, jānosaka ziņošanas minimuma kopsaucējs. Eiropas Komisija 2011. gada 
Resursu efektivitātes ceļvedī ierosināja izmantot četrus svarīgākos rādītājus, lai mērītu 
resursu izmantošanu –– ūdens, zeme, materiāli un ogleklis. Šos rādītājus apstiprināja EP, kā 
arī Eiropas resursu efektivitātes platforma. Tie attiecīgi ir jākļauj šīs direktīvas piemērošanas 
jomā.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja konsolidācijā ietvertie uzņēmumi kā 
kopums neīsteno politikas virzienus 

Ja konsolidācijā ietvertie uzņēmumi kā 
kopums neīsteno politikas virzienus 
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attiecībā uz vienu vai vairākiem no šiem 
jautājumiem, uzņēmums sniedz 
skaidrojumu, kādēļ tā to nedara.

attiecībā uz vienu vai vairākiem no šiem 
jautājumiem, uzņēmums sniedz ar riska 
novērtējumu pamatotu skaidrojumu, kādēļ 
tas to nedara.

Pamatojums

Nefinansiālas informācijas atklāšanai ir būtiska nozīme, uzlabojot atbildīgu uzņēmējdarbību 
un pārvaldot pārmaiņas ceļā uz ilgtspējīgu pasaules ekonomiku, kurā ilgtermiņa ienesīgums 
apvienots ar sociālo taisnīgumu un vides aizsardzību. Iespējai „sniegt skaidrojumu” 
vajadzētu ļaut ziņojumu lietotājiem saprast, kā uzņēmumi izprot un novērtē risku savās 
stratēģijās.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sniedzot šo informāciju, konsolidētā gada 
ziņojuma pamatā var būt valsts, ES vai 
starptautisks regulējums, un, ja tas tā ir, 
tiek precizēts, kurš regulējums ir izmantots.

Sniedzot šo informāciju, uzņēmums ņem 
vērā savu pienākumu ievērot tiesības un 
vērtības, kas ir aizsargātas ar 
starptautisko tiesību normām. Šajā 
sakarībā uzņēmums piemēro 
Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipus, ar ko īsteno Apvienoto 
Nāciju Organizācijas programmu 
„Aizsargāt, ievērot un labot”, un 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) pamatnostādnes 
daudznacionāliem uzņēmumiem. Turklāt,
sniedzot šo informāciju, konsolidētā gada 
ziņojuma pamatā var būt valsts, ES vai 
starptautisks regulējums, un, ja tas tā ir, 
tiek precizēts, kurš regulējums ir izmantots. 
Šo noteikumu piemēro, neskarot ne šīs 
direktīvas, ne citu to Eiropas Savienības 
tiesību aktu vai pamatnostādņu prasības, 
kas ietver konkrētākus noteikumus par 
uzņēmumu nefinansiālās informācijas 
atklāšanu.

Pamatojums

Saskaņota ilgtspējas ziņojumu vispārējā sistēma atbilst to uzņēmumu interesēm, kuri darbojas 
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pasaules ekonomikā. ESAO pamatnostādnēs ir ietvertas visas svarīgākās uzņēmējdarbības 
ētikas jomas. ANO Cilvēktiesību padome 2011. gada 16. jūnijā, turpinot profesora John 
Ruggie darbu, vienprātīgi apstiprināja Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus, ar 
ko īsteno ANO programmu „Aizsargāt, ievērot un labot”. Ņemot vērā šo divu sistēmu 
visaptverošo darbības jomu un savstarpējo papildināmību, tās ir jāizmanto kā pamats, 
pielīdzinot un saskaņojot ziņojumu sniegšanu.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)
Direktīva 2013/34/ES
10. nodaļa – 41. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Grozījumi Direktīvā 2013/34/ES 
(Ziņošana par katru atsevišķu valsti))
Direktīvu 2013/34/ES groza šādi:
91) Direktīvas 10. sadaļas 41. pantā 
pievieno šādu 6. punktu:
6. „ziņojums par katru atsevišķu valsti” ir 
turpmāk norādītā finansiālā informācija, 
kuru uzņēmums, kas atbilst 2. panta 
1. punkta a)–c) apakšpunkta un 3. panta 
4. punkta prasībām, sniedz attiecībā uz 
katru dalībvalsti un trešo valsti, kurā tas 
veic darbību:
a) nosaukums(-i), darbību veids un 
ģeogrāfiskā atrašanās vieta;
b) apgrozījums;
c) darbinieku skaits, izteikts pilnas slodzes 
ekvivalenta vienībā;
d) peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem;
e) nodokļi peļņai vai zaudējumiem;
f) saņemtās publiskās subsīdijas.”
92) Direktīvas 10. nodaļas 42. panta 1. un 
2. punktu groza šādi:
42. pants
Uzņēmumi, uz kuriem attiecas pienākums 
ziņot par maksājumiem pārvaldes 
struktūrām un sniegt ziņojumu par katru 
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atsevišķu valsti
1. Dalībvalstis pieprasa, lai lielie 
uzņēmumi un visas sabiedriskas nozīmes 
struktūras, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē, 
katru gadu sagatavotu un darītu 
sabiedrībai pieejamu ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām. 
Dalībvalstis arī pieprasa, lai lielie 
uzņēmumi un visas sabiedriskas nozīmes 
struktūras katru gadu par attiecīgo 
finanšu gadu konsolidētā veidā publiskotu 
ziņojumu par katru atsevišķu valsti.
2. Šos pienākumus nepiemēro 
uzņēmumam, uz kuru attiecas kādas 
dalībvalsts tiesību akti un kurš ir 
meitasuzņēmums vai mātesuzņēmums, ja 
ir spēkā abi turpmāk minētie nosacījumi:
a) uz mātesuzņēmumu attiecas dalībvalsts 
tiesību akti un
b) uzņēmuma veiktie maksājumi 
pārvaldes struktūrām un uzņēmuma 
sagatavotais ziņojums par katru atsevišķu 
valsti ir iekļauti konsolidētajā ziņojumā 
par maksājumiem pārvaldes struktūrām, 
ko attiecīgais mātesuzņēmums ir 
sagatavojis saskaņā ar 39. pantu.
(3) pievieno šādu 3. un 4. punktu:
3. „Šā panta 1. punktā minēto 
informāciju pārbauda saskaņā ar 
Direktīvu 2006/43/EK un publicē, kad 
vien iespējams, kā attiecīgā uzņēmuma 
gada finanšu pārskatu vai attiecīgā 
gadījumā – kā konsolidēto finanšu 
pārskatu pielikumu.

4. Komisija izstrādā pārskata ziņojumu 
par iespējamām ekonomiskām sekām, ko 
varētu radīt par katru atsevišķu valsti 
sagatavotā ziņojuma publiskošana, 
tostarp par ietekmi uz konkurētspēju un 
investīcijām, un tā var apsvērt šīs 
informācijas atklāšanu kompetentajām 
nodokļu iestādēm tikai tad, ja novērtējums 
ir negatīvs. Komisija līdz 2015. gada 
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31. decembrim iesniedz savu ziņojumu 
Padomei un Eiropas Parlamentam.”

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)
Direktīva 2013/34/ES
50.a pants (jauns)

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)
Direktīva 2013/34/ES
53.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) iekļauj šādu pantu:
„53.a pants
Pārskatīšana
Komisija vēlākais [trīs gadi pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas] pārskata 
noteikumus [46. pantā 
Direktīvā 78/660/EEK, kas grozīta ar šo 
Komisijas priekšlikumu un kas jāiekļauj
Direktīvā 2013/34/ES — jaunā atsauce 
vēl nav zināma] un iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
vajadzības gadījumā to papildinot ar 
tiesību aktu priekšlikumiem attiecībā uz:
– atklāto nefinansiālo informāciju un tās 
darbības jomu, tostarp piegādes ķēdes 
tvērumu, kā arī novērtējumu tam, vai tiek 
sniegti pienācīgi norādījumi un metodes 
un vai tiek pildīti tiesību aktu mērķi;
– progresu, kas saistībā ar nefinansiālās 
informācijas sniegšanu ir panākts visā 
pasaulē;
– ANO programmas „Aizsargāt, ievērot 
un labot” un tās pamatnostādņu, kā arī 
ESAO pamatnostādņu daudznacionāliem 
uzņēmumiem īstenošanu;
– rādītāju pielietojumu, ziņojot par zemes 
un ūdens izmantošanu, siltumnīcefekta 
gāzu emisijām un materiālu izmantošanu;
kā arī
– esošo verifikācijas un izpildes 
mehānismu efektivitāti.”
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