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Grozījums Nr. 22
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām
veikto maksājumu pārskatāmību, lielajiem 
uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, kas darbojas ar ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē, 
ik gadu atsevišķā ziņojumā jāatklāj 
informācija par būtisku apmēru 
maksājumiem to valstu pārvaldes 
struktūrām, kurās tie darbojas. Šādi 
uzņēmumi darbojas valstīs, kas bagātas ar
dabas resursiem, jo īpaši ar derīgajiem 
izrakteņiem, naftu, dabasgāzi, kā arī ar 
pirmatnējiem mežiem. Ziņojumā būtu
jāiekļauj tādu veidu maksājumi, kas 
salīdzināmi ar maksājumiem, kurus atklāj 
uzņēmumi, kas piedalās Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvā
(EITI). Šī iniciatīva arī papildina ES 
Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, 
pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) un 
Kokmateriālu regulu, kurā paredzēts, ka 
koksnes izstrādājumu tirgotāji velta 
pienācīgas pūles tam, lai novērstu nelegālu 
kokmateriālu iekļūšanu ES tirgū.

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām
veikto maksājumu lielāku pārredzamību,
visiem lielajiem uzņēmumiem un 
sabiedriskas nozīmes struktūrām kā 
ikgadējā finanšu pārskatu daļa būtu
jāatklāj informācija par būtisku apmēru 
maksājumiem to valstu pārvaldes 
struktūrām, kurās tie darbojas, kā arī 
papildu finanšu informācija par to 
darbībām trešās valstīs. Šādas 
informācijas atklāšanas mērķis ir dot 
iespēju ieguldītājiem pieņemt lēmumus, 
kuru pamatā ir plašāka informācija, 
uzlabojot korporatīvo pārvaldību un 
atbildību un palīdzot ierobežot nodokļu 
nemaksāšanu. Ziņojumā būtu jāatklāj 
informācija, norādot to atsevišķi pa 
valstīm. Turklāt, ja šādi uzņēmumi 
darbojas dabas resursu ieguves, jo īpaši 
derīgo izrakteņu, naftas, dabasgāzes 
ieguves, kā arī pirmatnējo mežu izstrādes 
un zivsaimniecības jomā, ziņojumā ir arī 
jānorāda konkrēts projekts vai projekti, 
kam šie maksājumi ir tikuši piešķirti.
Ziņojumā attiecīgi par pamatu būtu jāņem
Ieguves rūpniecības pārredzamības 
iniciatīvā (EITI) noteiktās prasības. Šī 
iniciatīva arī papildina ES Rīcības plānu 
meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai 
un tirdzniecībai (FLEGT) un Kokmateriālu 
regulu, kur paredzēts, ka koksnes 
izstrādājumu tirgotāji velta pienācīgas 
pūles tam, lai novērstu nelegālu 
kokmateriālu iekļūšanu ES tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Birgit Schnieber-Jastram

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
veikto maksājumu pārskatāmību, lielajiem 
uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, kas darbojas ar ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē, 
ik gadu atsevišķā ziņojumā jāatklāj 
informācija par būtisku apmēru 
maksājumiem to valstu pārvaldes 
struktūrām, kurās tie darbojas. Šādi 
uzņēmumi darbojas valstīs, kas bagātas ar 
dabas resursiem, jo īpaši ar derīgajiem 
izrakteņiem, naftu, dabasgāzi, kā arī ar 
pirmatnējiem mežiem. Ziņojumā būtu 
jāiekļauj tādu veidu maksājumi, kas 
salīdzināmi ar maksājumiem, kurus atklāj 
uzņēmumi, kas piedalās Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvā
(EITI). Šī iniciatīva arī papildina ES 
Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, 
pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) un 
Kokmateriālu regulu, kurā paredzēts, ka 
koksnes izstrādājumu tirgotāji velta 
pienācīgas pūles tam, lai novērstu nelegālu 
kokmateriālu iekļūšanu ES tirgū.

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
veikto maksājumu lielāku pārredzamību, 
lielajiem uzņēmumiem un sabiedriskas 
nozīmes struktūrām, kas darbojas ar 
ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu 
izstrādē, ik gadu atsevišķā ziņojumā 
jāatklāj informācija par būtisku apmēru 
maksājumiem to valstu pārvaldes 
struktūrām, kurās tie darbojas. Šādi 
uzņēmumi darbojas valstīs, kas bagātas ar 
dabas resursiem, jo īpaši ar derīgajiem 
izrakteņiem, naftu, dabasgāzi, kā arī ar 
pirmatnējiem mežiem. Ziņojumā arī 
norāda konkrētos projektus vai projektus, 
ar kuriem šie maksājumi ir saistīti, un par 
pamatu būtu jāņem Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīvā (EITI) noteiktās 
informācijas izpaušanas prasības. Šī 
iniciatīva arī papildina ES Rīcības plānu 
meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai 
un tirdzniecībai (FLEGT) un Kokmateriālu 
regulu, kur paredzēts, ka koksnes 
izstrādājumu tirgotāji velta pienācīgas 
pūles tam, lai novērstu nelegālu 
kokmateriālu iekļūšanu ES tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Thijs Berman, Michael Cashman

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot
ar resursiem bagātām valstīm EITI 

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
valsts pilsoņiem iespēju pieprasīt, lai 
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principu un kritēriju piemērošanu un 
atskaitīšanos savas valsts pilsoņiem par 
maksājumiem, ko šīs pārvaldes struktūras
saņem no uzņēmumiem, kas darbojas
ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu 
izstrādē to jurisdikcijā. Ziņojumā būtu
jāatklāj informācija, norādot pa valstīm un
pa projektiem, ja projekts, piemēram, 
koncesija, ģeogrāfiskais baseins utt., tiek 
uzskatīts par informācijas sniegšanas 
vienību zemākajā līmenī, kādā uzņēmums 
regulāri gatavo iekšējos vadības 
ziņojumus, un ja maksājumi ir novirzīti 
šādiem projektiem. Ņemot vērā vispārējo 
mērķi veicināt labu pārvaldību šādās 
valstīs, jautājums par maksājumu 
būtiskumu ir jāvērtē saistībā ar konkrēto 
saņēmēju pārvaldes struktūru. Būtiskuma 
noteikšanai var paredzēt dažādus 
kritērijus, piemēram, maksājuma absolūtā 
summa vai procentuāla robežvērtība 
(piemēram, maksājumi, kas pārsniedz 
noteiktu procentuālo daļu no valsts IKP); 
šos kritērijus var noteikt deleģētā tiesību 
aktā. Būtu jāparedz, ka Komisija
piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā atkārtoti izskata ziņošanas 
noteikumus un sniedz attiecīgu pārskatu.
Šādā pārskatā būtu jāņem vērā ziņošanas 
noteikumu efektivitāte un starptautiskie 
notikumi, tostarp konkurētspējas un 
energoapgādes drošības jautājumi.
Pārskatā būtu jāņem vērā arī maksājumu 
informācijas sagatavotāju un lietotāju 
pieredze un jāapsver, vai būtu lietderīgi 
ziņojumos iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem, piemēram, faktiskās 
nodokļu likmes un saņēmēja datus, 
tostarp bankas konta informāciju.

pārvaldes struktūras atskaitās par 
maksājumiem, ko tās saņem no 
uzņēmumiem, kas darbojas to jurisdikcijā.
Ziņojumā būtu jāpublisko informācija
atsevišķi pa valstīm. Uzņēmumiem, kuri 
darbojas ieguves rūpniecībā vai dabisko 
mežu izstrādes jomā, informācija jāsniedz
pa projektiem, turklāt projektu uzskata 
par ekvivalentu darbībai, ko nosaka 
licence, noma, koncesija vai līdzīgs 
juridisks nolīgums. Ja kādām maksājumu 
saistībām ir cits pamats, ziņojumu sniedz,
balstoties uz šo pamatu. Ņemot vērā 
vispārējo mērķi veicināt labu pārvaldību,
informāciju sniedz par visu veidu 
maksājumiem, ja uzskata, ka tiem ir
nozīmīga ietekme uz valsts ekonomiku vai 
sabiedrību vietējā, reģionālā vai valsts 
līmenī, un robežvērtību noteikšanā ņem 
vērā šādu ietekmi. Ievieš noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka nevienu robežvērtību 
nevar neievērot. Būtu jāparedz, ka 
Komisija divu gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā atkārtoti izskata ziņošanas 
noteikumus un sniedz attiecīgu pārskatu.
Pārskatā būtu jāņem vērā starptautiskie 
notikumi un virzība uz globāliem 
standartiem šajā jomā un jāziņo par šā 
tiesību akta ietekmi trešās valstīs, it īpaši 
par mērķu sasniegšanu pārredzamības 
uzlabošanā attiecībā uz maksājumiem 
pārvaldes struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
ar resursiem bagātām valstīm EITI principu 
un kritēriju piemērošanu un atskaitīšanos 
savas valsts pilsoņiem par maksājumiem, 
ko šīs pārvaldes struktūras saņem no 
uzņēmumiem, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē
to jurisdikcijā. Ziņojumā būtu jāatklāj 
informācija, norādot pa valstīm un pa 
projektiem, ja projekts, piemēram,
koncesija, ģeogrāfiskais baseins utt., tiek 
uzskatīts par informācijas sniegšanas 
vienību zemākajā līmenī, kādā uzņēmums 
regulāri gatavo iekšējos vadības 
ziņojumus, un ja maksājumi ir novirzīti 
šādiem projektiem. Ņemot vērā vispārējo 
mērķi veicināt labu pārvaldību šādās 
valstīs, jautājums par maksājumu
būtiskumu ir jāvērtē saistībā ar konkrēto 
saņēmēju pārvaldes struktūru. Būtiskuma 
noteikšanai var paredzēt dažādus 
kritērijus, piemēram, maksājuma absolūtā 
summa vai procentuāla robežvērtība 
(piemēram, maksājumi, kas pārsniedz
noteiktu procentuālo daļu no valsts IKP); 
šos kritērijus var noteikt deleģētā tiesību 
aktā. Būtu jāparedz, ka Komisija
piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā atkārtoti izskata ziņošanas 
noteikumus un sniedz attiecīgu pārskatu.
Šādā pārskatā būtu jāņem vērā ziņošanas 
noteikumu efektivitāte un starptautiskie 
notikumi, tostarp konkurētspējas un 
energoapgādes drošības jautājumi. 
Pārskatā būtu jāņem vērā arī maksājumu 
informācijas sagatavotāju un lietotāju 
pieredze un jāapsver, vai būtu lietderīgi 
ziņojumos iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem, piemēram, faktiskās 
nodokļu likmes un saņēmēja datus, 
tostarp bankas konta informāciju.

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot
valsts pilsoņiem iespēju pieprasīt, lai 
pārvaldes struktūras atskaitās par 
maksājumiem, ko tās saņem no 
uzņēmumiem, kas darbojas to jurisdikcijā. 
Ja šādi uzņēmumi darbojas dabas resursu 
ieguves jomā, šiem ziņojumiem vajadzētu 
atvieglot ar resursiem bagātām valstīm 
EITI principu un kritēriju piemērošanu un 
atskaitīšanos savas valsts pilsoņiem par 
maksājumiem, ko šīs pārvaldes struktūras 
saņem no uzņēmumiem, kas darbojas to 
jurisdikcijā. Ziņojumā būtu jāatklāj 
informācija par katru atsevišķo valsti un 
attiecībā uz uzņēmumiem, kas darbojas 
ieguves rūpniecībā, zivsaimniecībā vai 
pirmatnējo mežu izstrādē, ziņojumā būtu 
jānorāda arī konkrēts projekts vai 
projekti, kam šie maksājumi tikuši 
piešķirti, ja projekts, ko uzskata par 
līdzvērtīgu līgumam, licencei, nomai, 
koncesijai vai citam juridiskam 
nolīgumam, kas kalpo par pamatu 
uzņēmuma nodokļu un ieņēmumu 
saistībām katrā valstī, kurā šis uzņēmums 
darbojas. Ja kādām maksājumu saistībām 
ir cits pamats, ziņojumu sniedz, balstoties 
uz šo pamatu. Ņemot vērā vispārējo mērķi 
veicināt labu pārvaldību šādās valstīs,
maksājumus uzskata par būtiskiem, ja 
kāds no maksājumiem vai viena veida 
vairāku maksājumu apjoms pārsniedz
EUR 15 000. Būtu jāparedz, ka Komisija
četru gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā atkārtoti izskata ziņošanas 
noteikumus un sniedz attiecīgu pārskatu.
Pārskatā būtu jāaplūko režīma efektivitāte,
jāņem vērā maksājumu informācijas 
sagatavotāju un lietotāju pieredze un 
jāapsver, vai būtu lietderīgi ziņojumos 
iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem.



AM\902207LV.doc 7/18 PE489.525v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 26
Birgit Schnieber-Jastram

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
ar resursiem bagātām valstīm EITI principu 
un kritēriju piemērošanu un atskaitīšanos 
savas valsts pilsoņiem par maksājumiem, 
ko šīs pārvaldes struktūras saņem no 
uzņēmumiem, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē to 
jurisdikcijā. Ziņojumā būtu jāatklāj 
informācija, norādot pa valstīm un pa 
projektiem, ja projekts, piemēram,
koncesija, ģeogrāfiskais baseins utt., tiek 
uzskatīts par informācijas sniegšanas 
vienību zemākajā līmenī, kādā uzņēmums 
regulāri gatavo iekšējos vadības 
ziņojumus, un ja maksājumi ir novirzīti 
šādiem projektiem. Ņemot vērā vispārējo 
mērķi veicināt labu pārvaldību šādās 
valstīs, jautājums par maksājumu
būtiskumu ir jāvērtē saistībā ar konkrēto 
saņēmēju pārvaldes struktūru. Būtiskuma 
noteikšanai var paredzēt dažādus 
kritērijus, piemēram, maksājuma absolūtā 
summa vai procentuāla robežvērtība 
(piemēram, maksājumi, kas pārsniedz
noteiktu procentuālo daļu no valsts IKP); 
šos kritērijus var noteikt deleģētā tiesību 
aktā. Būtu jāparedz, ka Komisija 
piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā atkārtoti izskata ziņošanas 
noteikumus un sniedz attiecīgu pārskatu.
Šādā pārskatā būtu jāņem vērā ziņošanas
noteikumu efektivitāte un starptautiskie 
notikumi, tostarp konkurētspējas un 
energoapgādes drošības jautājumi. Pārskatā 
būtu jāņem vērā arī maksājumu 
informācijas sagatavotāju un lietotāju 

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
ar resursiem bagātām valstīm EITI principu 
un kritēriju piemērošanu un atskaitīšanos 
savas valsts pilsoņiem par maksājumiem, 
ko šīs pārvaldes struktūras saņem no 
uzņēmumiem, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē to 
jurisdikcijā. Ziņojumā būtu jāatklāj 
informācija, norādot pa valstīm un pa 
projektiem, ja projektu uzskata par 
līdzvērtīgu līgumam, licencei, nomai,
koncesijai vai citam juridiskam 
nolīgumam, kas kalpo par pamatu 
uzņēmuma nodokļu un ieņēmumu 
saistībām katrā valstī, kurā šis uzņēmums 
darbojas. Ja kādām maksājumu saistībām 
ir cits pamats, ziņojumu sniedz, balstoties 
uz šo pamatu. Ņemot vērā vispārējo mērķi 
veicināt labu pārvaldību šādās valstīs,
maksājumus uzskata par būtiskiem, ja 
kāds no maksājumiem vai viena veida 
vairāku maksājumu apjoms pārsniedz
EUR 15 000. Būtu jāparedz, ka Komisija 
piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā atkārtoti izskata ziņošanas 
noteikumus un sniedz attiecīgu pārskatu.
Šādā pārskatā būtu jāņem vērā ziņošanas 
noteikumu efektivitāte un starptautiskie 
notikumi, tostarp konkurētspējas un 
energoapgādes drošības jautājumi. Pārskatā 
būtu jāņem vērā arī maksājumu 
informācijas sagatavotāju un lietotāju 
pieredze un jāapsver, vai būtu lietderīgi 
ziņojumos iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem, piemēram, faktiskās 
nodokļu likmes un saņēmēja datus, tostarp 
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pieredze un jāapsver, vai būtu lietderīgi 
ziņojumos iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem, piemēram, faktiskās 
nodokļu likmes un saņēmēja datus, tostarp 
bankas konta informāciju.

bankas konta informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Dažādās vietās visā pasaulē, 
piemēram, Kongo Demokrātiskajā 
Republikā, bruņotie konflikti ir cieši 
saistīti ar ieņēmumiem no nelegālas 
derīgo izrakteņu ieguves. Šādas saiknes 
izjaukšana palīdzētu mazināt konfliktu 
biežumu un intensitāti. Viens no 
risinājumiem būtu uzlikt pienākumu ES 
uzņēmumiem, kuri iegūst derīgos 
izrakteņus no apgabaliem, kur risinās 
konflikti vai pastāv konfliktu risks, ar 
pienācīgu rūpību nodrošināt to, lai 
piegādes ķēdēm nebūtu nekādas saiknes 
ar konfliktējošajām pusēm. Šiem 
apsvērumiem atbilstošā iniciatīvā būtu 
pilnībā jāievēro vietējo ieinteresēto pušu 
intereses, tomēr EITI, kā arī ESAO 
ieteikumi par pienācīgo rūpību un 
atbildīgu piegādes ķēžu pārvaldību varētu 
kalpot par noderīgiem atsauces avotiem. 
Lai gūtu labāku priekšstatu par šo 
potenciālo risinājumu, ir svarīgi sīkāk 
izpētīt īstenošanas iespējas un novērtēt 
šāda pienākuma ieviešanas ietekmi ES 
kontekstā.

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Birgit Schnieber-Jastram

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Šajā direktīvā ir ievērotas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā paredzētās 
pamattiesības un principi,

(38) Šajā direktīvā ir ievērotas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā paredzētās 
pamattiesības un principi un LESD 
208. pants,

Or. en

Grozījums Nr. 29
Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Dalībvalstis drīkst noteikt zemākas 
robežvērtības kā šī panta 1. līdz 5. punktā 
minētās. Šo vērtību samazinājumam ir 
jāsaglabā esošā proporcija.

Or. lv

Pamatojums

Vairākās ES valstīs noteiktās robežvērtības ir neatbilstošas ekonomiskajiem apstākļiem, jo šī 
panta 1. punktā minētās vērtības nozīmētu, ka absolūti lielākā daļa no visiem uzņēmumiem 
attiecīgās dalībvalstīs tiktu uzskatīti par „maziem” šīs direktīvas izpratnē. Šādā veidā tiktu 
bojāta šo valstu nodokļu iekasēšanas sistēma.

Grozījums Nr. 30
Thijs Berman, Michael Cashman

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „Uzņēmums, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā”, ir uzņēmums, kas veic 
jebkādu darbību, kurā iesaistīta derīgo 
izrakteņu, naftas un dabasgāzes iegulu 
izpēte, atklāšana, izstrāde un ieguve no 
tām, kā norādīts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1893/2006 
I pielikuma B sadaļas 05 līdz 08 daļā.

1. „Uzņēmums” ir augstākā līmeņa 
mātesuzņēmums, kas publicē pārskatus 
Eiropas Savienībā, ja uzņēmumu grupa,
kurai šis mātesuzņēmums sagatavo 
konsolidētos finanšu pārskatus, ietver 
meitasuzņēmumus, filiāles, pastāvīgus 
uzņēmumus, kopuzņēmumus un asociētos 
uzņēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „Uzņēmums, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā”, ir uzņēmums, kas veic 
jebkādu darbību, kurā iesaistīta derīgo 
izrakteņu, naftas un dabasgāzes iegulu 
izpēte, atklāšana, izstrāde un ieguve no 
tām, kā norādīts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1893/2006 
I pielikuma B sadaļas 05 līdz 08 daļā.

1. „Uzņēmums” ir augstākā līmeņa 
mātesuzņēmums, kas publicē pārskatus 
Eiropas Savienībā, ja uzņēmumu grupa,
kurai šis mātesuzņēmums sagatavo 
konsolidētos finanšu pārskatus, ietver 
meitasuzņēmumus, filiāles, pastāvīgus 
uzņēmumus, kopuzņēmumus un asociētos 
uzņēmumus.

Or. en

Pamatojums

Lai skaidri norādītu, ka izpaušana attiecas ne tikai uz atsevišķu uzņēmumu, bet arī uz 
pastāvīgiem uzņēmumiem, kas veic tirdzniecību vietās, kur tie nav reģistrēti, un 
kopuzņēmumiem un asociētajiem uzņēmumiem pat tad, ja to rezultāti citiem nolūkiem nav 
pilnībā konsolidēti mātesuzņēmuma pārskatos.

Grozījums Nr. 32
Thijs Berman, Michael Cashman
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Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a ,,Uzņēmums, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā”, ir augstākā līmeņa 
mātesuzņēmums, kas publicē pārskatus 
Eiropas Savienībā, ja uzņēmumu grupa, 
kurai šis mātesuzņēmums sagatavo 
konsolidētos finanšu pārskatus, ietver 
meitasuzņēmumus, filiāles, pastāvīgus 
uzņēmumus, kopuzņēmumus un asociētos 
uzņēmumus, kas veic jebkādu darbību, 
kurā iesaistīta derīgo izrakteņu, naftas un 
dabasgāzes iegulu izpēte, atklāšana, 
izstrāde, ieguve no tām, pārstrāde, 
eksports, transportēšana vai jebkādas 
citas ar to saistītas nozīmīgas darbības, kā 
norādīts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1893/2006 I pielikuma 
B sadaļas 05 līdz 08 daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. „Pārvaldes struktūra” ir jebkura valsts,
reģionālā vai vietējā līmeņa iestāde 
dalībvalstī vai trešā valstī. Šeit ietilpst, 
piemēram, departaments, aģentūra vai 
uzņēmums, ko kontrolē šāda iestāde, kā 
noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

3. „Pārvaldes struktūra” ir jebkura valsts, 
reģionālā vai vietējā līmeņa iestāde 
dalībvalstī vai trešā valstī. Šeit ietilpst, 
piemēram, departaments, aģentūra vai 
uzņēmums, ko kontrolē šāda iestāde, kā 
noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā, vai jebkura valsts sektora 
iestāde [valsts uzņēmums vai uzņēmumi, 
kas pieder valdības locekļiem, viņu 
radiniekiem un ciešiem līdzgaitniekiem], 
kas saņem jebkādus 38. pantā minētos 
maksājumus no jebkuras uzņēmuma 
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veidojošās vienības.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Thijs Berman, Michael Cashman

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. „Pārvaldes struktūra” ir jebkura valsts, 
reģionālā vai vietējā līmeņa iestāde 
dalībvalstī vai trešā valstī. Šeit ietilpst, 
piemēram, departaments, aģentūra vai 
uzņēmums, ko kontrolē šāda iestāde, kā 
noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

3. „Pārvaldes struktūra” ir jebkura valsts, 
reģionālā vai vietējā līmeņa iestāde 
dalībvalstī vai trešā valstī, kura ir 
piešķīrusi reģistrācijas tiesības, uzņemas 
regulēšanu, uztur pastāvīgu iestādi 
nodokļu vajadzībām vai saņem jebkādus 
no 38. pantā minētajiem maksājumu 
veidiem no jebkuras uzņēmuma 
veidojošās vienības. Šeit ietilpst, 
piemēram, departaments, aģentūra vai 
uzņēmums, ko kontrolē šāda iestāde, kā 
noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a „Veidojošās vienības” ir tie 
meitasuzņēmumi, asociētie uzņēmumi, 
kopuzņēmumi un pastāvīgi uzņēmumi un 
citas tirdzniecības struktūras, kurus 
kopumā vai kuru daļas var uzskatīt par 
uzņēmuma dalībniekiem tādā apmērā, 
kādā tie ir konsolidēti attiecīgā uzņēmuma 
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vai struktūras gada finanšu pārskatos.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt to, ka kopuzņēmumi un asociētie uzņēmumi atklāj informāciju 
tādā apmērā, kas ir proporcionāls to dalībai uzņēmumā, par kuru iesniedz atskaites.

Grozījums Nr. 36
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai lielie 
uzņēmumi un visas sabiedriskas nozīmes 
struktūras, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē,
ik gadu sagatavotu un darītu sabiedrībai 
pieejamu ziņojumu par maksājumiem 
pārvaldes struktūrām.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai lielie
uzņēmumi, tostarp kopuzņēmumi, un visas 
sabiedriskas nozīmes struktūras ik gadu kā 
kārtējā finanšu pārskata daļu sagatavotu 
un darītu sabiedrībai pieejamu ziņojumu 
par maksājumiem pārvaldes struktūrām, 
tostarp par maksājumiem natūrā. Šajā 
ziņojumā uzņēmumi publicē arī papildu 
finanšu informācija par to darbībām 
trešās valstīs. Šajā ziņojumā it īpaši 
iekļauj informāciju par meitasuzņēmumu, 
asociēto uzņēmumu, kopuzņēmumu un 
pastāvīgo uzņēmumu darbībām un citām 
tirdzniecības struktūrām tādā apmērā, 
kādā tie ir konsolidēti attiecīgā uzņēmuma 
vai struktūras gada finanšu pārskatos. 
Ziņojums ir finanšu pārskatu piezīmju 
daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Birgit Schnieber-Jastram

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai lielie 
uzņēmumi un visas sabiedriskas nozīmes 
struktūras, kas darbojas ieguves rūpniecībā 
vai pirmatnējo mežu izstrādē, ik gadu 
sagatavotu un darītu sabiedrībai pieejamu 
ziņojumu par maksājumiem pārvaldes 
struktūrām.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai lielie 
uzņēmumi un visas sabiedriskas nozīmes 
struktūras, kas darbojas ieguves rūpniecībā 
vai pirmatnējo mežu izstrādē, ik gadu 
sagatavotu un darītu sabiedrībai pieejamu 
ziņojumu par maksājumiem pārvaldes 
struktūrām, iekļaujot arī maksājumus 
natūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Birgit Schnieber-Jastram

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) ja šādi maksājumi ir novirzīti 
konkrētam projektam, ziņojumā norāda 
arī katra maksājumu veida summu 
(ietverot maksājumus natūrā) katram 
šādam projektam finanšu gada laikā un 
kopējo maksājumu summu katram šādam 
projektam;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) peļņas nodokļi; (b) peļņas nodokļi un faktiskā piemērotā 
nodokļu likme;



AM\902207LV.doc 15/18 PE489.525v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 40
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atlīdzības par izmantošanu; (c) atlīdzības par izmantošanu un faktiskā 
piemērotā nodokļu likme;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Thijs Berman, Michael Cashman

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) licences maksas, nomas maksas, 
piekļuves maksas un citas atlīdzības 
saistībā ar licencēm un/vai koncesijām;

(f) licences maksas, nomas maksas,
cauruļvada tranzīta maksas, piekļuves 
maksas un citas atlīdzības saistībā ar 
licencēm un/vai koncesijām;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Thijs Berman, Michael Cashman

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pārvaldes struktūrai tiek veikti 
maksājumi natūrā, par tiem ziņo, izsakot 
vērtībā vai apjomā. Ja par tiem ziņo, 

3. Ja pārvaldes struktūrai tiek veikti 
maksājumi natūrā, par tiem ziņo, izsakot 
vērtībā un apjomā. Ja par tiem ziņo, 
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izsakot vērtībā, jāsniedz papildu piezīmes, 
kurās paskaidrots, kā noteikta vērtība.

izsakot vērtībā, jāsniedz papildu piezīmes, 
kurās paskaidrots, kā noteikta vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Birgit Schnieber-Jastram

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts pieprasa, lai jebkurš liels 
uzņēmums vai jebkura sabiedriskas 
nozīmes struktūra, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē un 
uz kuru attiecas attiecīgās valsts tiesību 
akti, sastādītu konsolidētu ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām 
saskaņā ar 37. un 38. pantu, ja uz attiecīgo 
mātesuzņēmumu attiecas pienākums 
sagatavot konsolidētos finanšu pārskatus, 
kā noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. en

Grozījums Nr. 44
Thijs Berman, Michael Cashman

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzņēmumam nav jābūt iekļautam 
konsolidētajā ziņojumā par maksājumiem 
pārvaldes struktūrai, ja ir spēkā vismaz 
viens no šiem nosacījumiem:

svītrots

(a) nopietni ilgtermiņa ierobežojumi 
ievērojami kavē mātesuzņēmuma tiesību 
izmantošanu attiecībā uz šā uzņēmuma 
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aktīviem vai vadību;
(b) informāciju, kas vajadzīga konsolidētā 
pārskata par maksājumiem pārvaldes 
struktūrai sagatavošanai saskaņā ar šo 
direktīvu, nevar iegūt bez nesamērīgi 
lieliem izdevumiem vai neattaisnojamas 
kavēšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) ziņojumā norāda arī šādu papildu 
finanšu informāciju par katru valsti:
(a) neto apgrozījums, norādot pa 
galvenajām darbību kategorijām;
(b) saražotais, pārdotais vai apmainītais 
apjoms;
(c) peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem;
(d) kopējais nodarbināto cilvēku skaits un 
viņu atalgojuma summa;
(e) izdevumi par ieguldījumiem 
pamatlīdzekļos attiecīgajā laikposmā.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Thijs Berman, Michael Cashman

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija veic šīs nodaļas pārskatīšanu un 
ziņo par tās īstenošanu un efektivitāti, jo 
īpaši attiecībā uz ziņošanas pienākumu 
darbības jomu un kārtību, kādā notiek 
ziņošana, norādot atsevišķi pa projektiem.
Pārskatīšanā būtu jāņem vērā arī 
starptautiskie notikumi un jāizvērtē 
ietekme uz konkurētspēju un
energoapgādes drošību. Tā jāpabeidz ne 
vēlāk kā piecus gadus pēc dienas, kad 
stājas spēkā šī direktīva. Ziņojumu iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
attiecīgā gadījumā kopā ar tiesību akta 
projektu.

Komisija veic šīs nodaļas pārskatīšanu un 
ziņo par tās īstenošanu un efektivitāti, jo 
īpaši attiecībā uz ziņošanas pienākumu 
darbības jomu un kārtību, kādā notiek 
ziņošana, norādot atsevišķi pa projektiem.
Pārskatīšanā būtu jāņem vērā arī 
starptautiskie notikumi un virzība uz
globāliem standartiem šajā jomā un jāziņo 
par šā tiesību akta ietekmi trešās valstīs, it 
īpaši par mērķu sasniegšanu 
pārredzamības uzlabošanā attiecībā uz 
maksājumiem pārvaldes struktūrām. Tā 
jāpabeidz ne vēlāk kā divus gadus pēc 
dienas, kad stājas spēkā šī direktīva.
Ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei, attiecīgā gadījumā kopā ar 
tiesību akta projektu.

Or. en


