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ĪSS PAMATOJUMS

Attīstības komiteju Pārredzamības direktīvā jo īpaši interesē tās 6. pants, tomēr atzinuma 
sagatavotājas ierosināto grozījumu detaļas ir iekļautas atzinuma projektā par Grāmatvedības 
direktīvu, jo Pārredzamības direktīvā ir atsauces uz Grāmatvedības direktīvu.

Spēkā esošajos ES tiesību aktos nav prasības uzņēmējsabiedrībām ziņot par maksājumiem to 
valstu pārvaldes struktūrām, kurās tās darbojas, lai gan šādi maksājumi, jo īpaši ieguves 
rūpniecībā vai mežizstrādes nozarēs, var veidot ievērojamu daļu no valsts ieņēmumiem, it 
īpaši resursiem bagātās valstīs. Kopš 2007. gada Eiropas Parlaments ir aicinājis iesniegt 
priekšlikumu par šādas informācijas plašu un vispusīgu izpaušanu.

Pārskatot gan Pārredzamības, gan Grāmatvedības direktīvu, Komisija 2011. gada oktobrī 
ierosināja, ka uzņēmējsabiedrībām, kas darbojas ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu 
izstrādē, ik gadu jāatklāj informācija par maksājumiem to valstu pārvaldes struktūrām, kurās 
tie darbojas, ja šie maksājumi ir saistīti ar konkrētiem projektiem un ja tie ir būtiski saņēmējai 
valsts pārvaldes struktūrai. Šī prasība attiektos tikai uz lielām uzņēmējsabiedrībām un visām 
sabiedriskas nozīmes vienībām. 

Šie Komisijas priekšlikumi ir salīdzināmi ar 2010. gada jūlijā ASV pieņemto Dodd–Frank
aktu, saskaņā ar kuru ieguves rūpniecības (naftas, gāzes un kalnrūpniecības) 
uzņēmējsabiedrībām, kas reģistrētas ASV Vērtspapīru un biržas uzraudzības komisijā (SEC), 
jāsniedz publiski pieejama informācija par maksājumiem pārvaldes struktūrām, norādot 
sadalījumu pa valstīm un pa projektiem. Par pamatu šim priekšlikumam ņems arī pašreizējo 
brīvprātīgo Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvu. 

Šādu maksājumu pārvaldes struktūrām izpaušana varētu sniegt būtisku informāciju par 
ienākumu plūsmu, lai dotu pilsoniskajai sabiedrībai un iedzīvotājiem bieži vien resursiem 
bagātās, bet ekonomiski nabadzīgās valstīs iespēju prasīt atbildību no savām pārvaldes 
struktūrām. Palielināta pārredzamība varētu uzlabot pārvaldību un uzņēmējsabiedrību 
pārskatatbildību, mazināt korupciju, vienlaikus ļaujot investoriem pieņemt labāk apzinātus 
lēmumus.

Atzinuma sagatavotāja ļoti atzinīgi vērtē šo Komisijas priekšlikumu kā būtisku soli pretī 
pārredzamībai un pārskatatbildībai, bet uzskata, ka attīstībai īpaši nozīmīgi ir daži konkrēti 
punkti. Tādēļ viņa ierosina grozījumus, lai mainītu projekta definīciju, atceltu izņēmumus un 
iekļautu būtiskuma robežvērtību. 

Turklāt, lai gan atzinuma sagatavotāja atzīst pārredzamības būtisko nozīmi ieguves rūpniecībā 
vai pirmatnējo mežu izstrādē, viņa uzskata, ka šīs direktīvas darbības joma būtu jāpaplašina, 
jo pārskatatbildība ir jāuzlabo visās nozarēs. Tādēļ viņa ierosina, ka visām rūpniecības 
nozarēm vajadzētu ziņot par katrā valstī veiktajiem maksājumiem un ka ir jāizziņo papildu 
finanšu dati, lai palīdzētu ES dalībvalstīm un jaunattīstības valstīm visās nozarēs samazināt 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas. Tas saskan ar nostāju, ko 
Parlaments 2011. gada martā pieņēma Eva Joly ziņojumā par sadarbību ar jaunattīstības 
valstīm, lai veicinātu labu pārvaldību nodokļu lietās, kurā tika konstatēts, ka ziņojumiem par 
katru valsti jābūt plašiem, iekļaujot peļņu, kas gūta gan pirms, gan pēc nodokļu maksāšanas, 
un tie būtu jāsniedz visās nozarēs. Attiecībā uz ieguves rūpniecību vai pirmatnējo mežu 
izstrādi uzņēmumiem šajās nozarēs būtu jāsniedz ziņojumi par katru konkrēto projektu.
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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

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 lielāku pārredzamību 
par trešās valstīs veiktām finansiālām 
darbībām, jo īpaši par 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. Emitentiem, kas
darbojas ieguves rūpniecībā, vai 
uzņēmumiem, kas izstrādā pirmatnējos 
mežus, 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 pilsoniskajai sabiedrībai
informāciju, 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2004/109/EK
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants 6. pants

Ziņojumi par maksājumiem pārvaldes 
struktūrām

Ziņojumi par maksājumiem pārvaldes
struktūrām

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 visi emitenti 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/../ES 9. nodaļu kā finanšu 
pārskata daļu katru gadu sagatavotu 
ziņojumu par maksājumiem pārvaldes 
struktūrām un papildu informāciju par to 
finansiālajām darbībām trešās valstīs.
Ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pēc finanšu gada beigām, un tas ir 
publiski pieejams. Ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām sniedz 
konsolidētā līmenī.

Or. en


