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Grozījums Nr. 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām
veiktu maksājumu lielāku pārredzamību, 
emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot 
regulētā tirgū un kuri darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādes 
jomā, reizi gadā atsevišķā ziņojumā būtu 
jādara zināmi atklātībai maksājumi 
pārvaldes struktūrām valstīs, kurās tie 
darbojas. Ziņojumā būtu jāiekļauj 
maksājumu veidi, kas ir salīdzināmi ar 
tiem maksājumu veidiem, kurus dara 
zināmus atklātībai saskaņā ar Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvu 
(Extractive Industry Transparency
Initiative — EITI), un jāsniedz
pilsoniskajai sabiedrībai informācija, lai 
liktu resursiem bagātu valstu pārvaldes 
struktūrām uzņemties atbildību par 
ieņēmumiem no dabas resursu 
izmantošanas. Šī iniciatīva papildina arī ES 
FLEGT rīcības plānu (meža tiesību aktu 
ieviešana, pārvaldība un tirdzniecība) un 
Kokmateriālu regulu, kurā koka 
izstrādājumu tirgotājiem noteikts 
pienākums veikt likumības pārbaudes, lai 
nepieļautu nelikumīgi iegūtas koksnes 
iekļūšanu ES tirgū. Sīkākas prasības 
noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/../ES 9. nodaļā.

(7) Lai nodrošinātu labāku pārredzamību 
pār trešās valstīs veiktām finansiālajām 
darbībām, jo īpaši pārvaldes struktūrām
veiktiem maksājumiem, emitentiem, kuru 
vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, 
reizi gadā kā finanšu pārskatu daļa būtu 
jādara zināmi atklātībai maksājumi 
pārvaldes struktūrām katrā valstī, kurā tie 
darbojas. Šādas informācijas atklāšanas 
mērķis ir dot iespēju ieguldītājiem 
pieņemt lēmumus, kuru pamatā ir plašāka 
informācija, tādējādi uzlabojot 
korporatīvo pārvaldību un atbildību un 
palīdzot ierobežot nodokļu nemaksāšanu. 
Ziņojumā būtu jāatklāj informācija,
norādot to atsevišķi pa valstīm. 
Emitentiem, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā, zivsaimniecībā vai pirmatnējo 
mežu izstrādē, ziņojumos ir jānorāda arī 
konkrēts projekts vai projekti, ar kuriem 
šie maksājumi ir saistīti, pamatojoties uz 
informācijas izpaušanas prasībām, kas 
iekļautas Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīvā (Extractive 
Industry Transparency Initiative — EITI)
ar mērķi sniegt sabiedrībai informāciju, 
lai liktu resursiem bagātu valstu pārvaldes 
struktūrām atskaitīties par ieņēmumiem no 
dabas resursu izmantošanas. Šī iniciatīva 
papildina arī ES FLEGT rīcības plānu
(meža tiesību aktu ieviešana, pārvaldība un 
tirdzniecība) un Kokmateriālu regulu, kurā 
koka izstrādājumu tirgotājiem noteikts 
pienākums veikt likumības pārbaudes, lai 
nepieļautu nelikumīgi iegūtas koksnes 
iekļūšanu Savienības tirgū. Sīkākas 
prasības noteiktas Eiropas Parlamenta un 
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Padomes Direktīvas 2011/../ES 9. nodaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Birgit Schnieber-Jastram

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
veiktu maksājumu lielāku pārredzamību, 
emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot 
regulētā tirgū un kuri darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādes 
jomā, reizi gadā atsevišķā ziņojumā būtu 
jādara zināmi atklātībai maksājumi 
pārvaldes struktūrām valstīs, kurās tie 
darbojas. Ziņojumā būtu jāiekļauj 
maksājumu veidi, kas ir salīdzināmi ar 
tiem maksājumu veidiem, kurus dara 
zināmus atklātībai saskaņā ar Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvu 
(Extractive Industry Transparency 
Initiative — EITI), un jāsniedz 
pilsoniskajai sabiedrībai informācija, lai 
liktu resursiem bagātu valstu pārvaldes 
struktūrām uzņemties atbildību par 
ieņēmumiem no dabas resursu 
izmantošanas. Šī iniciatīva papildina arī 
ES FLEGT rīcības plānu (meža tiesību 
aktu ieviešana, pārvaldība un tirdzniecība) 
un Kokmateriālu regulu, kurā koka 
izstrādājumu tirgotājiem noteikts 
pienākums veikt likumības pārbaudes, lai 
nepieļautu nelikumīgi iegūtas koksnes 
iekļūšanu ES tirgū. Sīkākas prasības 
noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/../ES 9. nodaļā.

(7) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
veiktu maksājumu lielāku pārredzamību, 
emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot 
regulētā tirgū un kuri darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādes 
jomā, reizi gadā atsevišķā ziņojumā būtu 
jādara zināmi atklātībai maksājumi 
pārvaldes struktūrām valstīs, kurās tie 
darbojas. Ziņojumā būtu jānorāda arī 
konkrēts projekts vai projekti, ar kuriem 
šie maksājumi ir saistīti, un tas būtu 
jābalsta uz informācijas izpaušanas 
prasību, kas iekļauta Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīvā (EITI). Šī 
iniciatīva papildina arī ES FLEGT rīcības 
plānu (meža tiesību aktu ieviešana, 
pārvaldība un tirdzniecība) un 
Kokmateriālu regulu, kurā koka 
izstrādājumu tirgotājiem noteikts 
pienākums veikt likumības pārbaudes, lai 
nepieļautu nelikumīgi iegūtas koksnes 
iekļūšanu Savienības tirgū. Sīkākas 
prasības noteiktas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2011/../ES 9. nodaļā.

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Vairākās vietās pasaulē, piemēram, 
Kongo Demokrātiskajā Republikā, 
bruņoti konflikti ir cieši saistīti ar 
ienākumiem no nelegālas derīgo 
izrakteņu izmantošanas. Šīs saiknes 
pārraušana palīdzētu samazināt konfliktu 
biežumu un smagumu. Viens risinājums 
varētu būt noteikt Eiropas Savienības 
emitentiem, kuri iegūst derīgos izrakteņus 
reģionos, kur notiek vai varētu rasties 
konflikti, pienākumu veikt likumības 
pārbaudes, lai nodrošinātu, ka to piegādes 
ķēdes nav saistītas ar konfliktējošajām 
pusēm. Vienlaicīgi ar to, ka šāda veida 
iniciatīvai būtu pilnībā jāievēro vietējo 
ieinteresēto personu intereses, lietderīgi 
atskaites punkti varētu būt arī EITI un 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas ieteikumi par likumības 
pārbaudi un atbildīgu piegādes ķēdes 
pārvaldību. Lai šis iespējamais risinājums 
iegūtu konkrētāku formu, ir svarīgi 
Savienības kontekstā turpināt pētīt šāda 
pienākuma ieviešanas lietderību un 
sagaidāmo ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Birgit Schnieber-Jastram

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2004/109/EK
6. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai emitenti, kas 
darbojas ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo 
mežu izstrādes jomā, kā definēts [...], 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/../ES (*) 9. nodaļu katru 
gadu sagatavotu ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām. 
Ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pēc finanšu gada beigām, un tas ir 
publiski pieejams vismaz piecus gadus. 
Ziņojumu par maksājumiem pārvaldes 
struktūrām sniedz konsolidētā līmenī.

Dalībvalstis pieprasa, lai emitenti, kas 
darbojas ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo 
mežu izstrādes jomā, kā definēts [...], 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/../ES (*) 9. nodaļu katru 
gadu sagatavotu ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām, 
iekļaujot papildu informāciju par trešās 
valstīs veiktām finansiālām darbībām. 
Ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pēc finanšu gada beigām, un tas ir 
publiski pieejams vismaz piecus gadus. 
Ziņojumu par maksājumiem pārvaldes 
struktūrām sniedz konsolidētā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Thijs Berman, Michael Cashman

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) iekļauj šādu 6.a pantu:
6.a pants

Ziņošanas par maksājumiem pārvaldes 
struktūrām principi

Pārredzamības un ieguldītāju aizsardzības 
nolūkā dalībvalstis pieprasa, lai ziņošanai 
par maksājumiem pārvaldes struktūrām 
piemērotu šādus principus:
(a) integrēta ziņošana: ziņojums par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām ir 
daļa no gada finanšu pārskata, tas ir 
viegli pieejamā un salīdzināmā formātā; 
jo īpaši tas atļauj maksājumiem būt 
saistītiem ar projektiem;
(b) būtiskums: ziņo par visiem 
maksājumiem, kuru ietekme uz valsts 
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ekonomiku vai sabiedrību vietējā, 
reģionālā vai valsts līmenī ir uzskatāma 
par būtisku; šādu ietekmi atspoguļo 
jebkurš slieksnis; ievieš noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka nevienu slieksni nevar 
neievērot;
(c) ziņošana par katru projektu atsevišķi: 
ziņošanu veic par katru projektu atsevišķi, 
projekta izstrādē ņemot vērā vietējo un 
reģionālo ietekmi; projekta noteikumos 
ietver tādus kritērijus kā licences, nomas, 
koncesijas vai cita līdzīga juridiska 
nolīguma esamību;
(d) universālums: ziņošanas prasības 
attiecas uz visiem emitentiem; nepieļauj 
nekādu izņēmumu, kam varētu būt 
kropļojoša ietekme un kas ļautu 
emitentiem izmantot vājākas 
pārredzamības prasības; 
(e) visaptveramība: ziņo par visiem 
attiecīgiem pārvaldes struktūrām veiktiem 
maksājumiem un ieņēmumiem, tostarp 
maksājumiem natūrā, darbības izmaksām 
un maksājumiem būtiskiem pakalpojumu 
sniedzējiem, tostarp maksājumiem par 
valsts sniegtiem pakalpojumiem;
(f) salīdzināmība: ziņošanu par visiem 
pārvaldes struktūrām veiktiem 
maksājumiem veic tā, lai varētu viegli 
salīdzināt datus par dažādām valstīm.”;

Or. en


