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ĪSS PAMATOJUMS

Saskaņošanas uzlabošana un administratīvā sloga mazināšana labākai vienotā tirgus 
darbībai

Referente uzskata, ka Pārredzamības direktīvas pārskatīšana ir nepieciešams pasākums, lai 
nodrošinātu vienotā tirgus atbilstīgu darbību. Tādēļ atzinīgi vērtējami priekšlikumi 
saskaņošanas uzlabošanai un nesamērīgā administratīvā sloga mazināšanai. Referente atzinīgi 
vērtē to, ka ir paplašinātas Komisijas pilnvaras atvieglot ieguldītāju piekļuvi regulētai 
informācijai, nosakot centralizētās glabāšanas sistēmas standartus, kā arī izstrādājot tehniskos 
kritērijus attiecībā uz piekļuvi regulētai informācijai un jo īpaši izveidojot centralizētu 
piekļuves punktu regulētas informācijas meklēšanai.

Referente uzskata, ka lielākas pārredzamības labad būtiskas ir ziņošanas prasības. 
Pārredzamība ir svarīga ne tikai ieguldītāju, bet arī uzņēmumu interesēs.

Taču ziņošanas prasību dēļ nevajadzētu uzlikt nesamērīgu slogu uzņēmumiem, jo īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Tādēļ referente atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu atcelt prasību publicēt ceturkšņa pārskatus. Komisija ietekmes novērtējumā ir 
sniegusi aplēses par ietaupījumiem EUR 60 000 vērtībā, kas katram MVU rastos, atceļot 
prasību par ceturkšņa pārskatiem.

Atceļot prasību par ceturkšņa pārskatiem un vienlaikus veicinot piekļuvi informācijai, tiek 
nodrošināti priekšnoteikumi, lai radītu labvēlīgu vidi MVU un veicinātu ilgtermiņa 
ieguldījumus reālajā ekonomikā. Tādējādi uzņēmumi tiek arī mudināti samazināt īstermiņa 
pasākumu skaitu un plānot ilgtspējīgāku darbību ilgtermiņā, jo tai ir ekonomiku stabilizējoša 
ietekme.

Nozīmīgas līdzdalības paziņošana un līdzdalības finanšu instrumentos summēšana

Nosakot to, kādi līdzdalības veidi ir jāpaziņo, pašreizējā direktīvā nav minēti daži finanšu 
instrumenti, kurus var izmantot, lai, neiegādājoties akcijas, palielinātu ekonomiskās intereses 
biržas sarakstā iekļautās sabiedrībās. Viens piemērs ir atvasinātie finanšu instrumenti, par 
kuriem veic norēķinus skaidrā naudā. Lai novērstu esošās nepilnības saistībā ar līdzdalības 
paziņošanu, Komisija ierosina paplašināt darbības jomu un prasīt paziņošanu par nozīmīgu 
līdzdalību finanšu instrumentos, kuru ekonomiskā ietekme ir līdzīga līdzdalībai akcijās. 
Referente atbalsta šo priekšlikumu, jo ir svarīgi attiekties vienādi pret akcijām un daļām 
uzņēmumos, kam ir līdzīga ietekme.

Kā papildinājumu priekšlikuma tekstam referente ierosina ieviest finanšu instrumentu 
definīciju, kas ir atbilstīgāka definīcijai, kas sniegta Finanšu instrumentu tirgu regulas [FITR] 
priekšlikumā.

Referente atzinīgi vērtē nozīmīgas līdzdalības paziņošanas sliekšņu saskaņošanu. Attiecībā uz 
termiņiem referente atzīst, ka ir nepieciešama turpmāka dalībvalstu tiesību aktu saskaņošana. 
Taču referente ierosina noteikt īsāku paziņošanas termiņu, aizstājot pašreizējā direktīvā 
noteikto termiņu.
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Ziņošana par maksājumiem pārvaldes struktūrām

Uzņēmumiem patlaban netiek prasīts atklāt informāciju par maksājumiem valstu pārvaldes 
struktūrām atsevišķi pa valstīm.  Ir grūti atklāt korupcijas gadījumus un kontrolēt nepareizu 
cenu noteikšanu pārvedumiem un nelikumīgas finanšu plūsmas. Nepietiekamas 
pārredzamības dēļ tiek kropļota tirgus darbība, ir iespējams izvairīties no nodokļu maksāšanas 
un ieguldītāji nesaņem informāciju par uzņēmumu ilgtermiņa ilgtspējību. Referente atzinīgi 
vērtē Komisijas priekšlikumu par prasību ziņot atsevišķi pa valstīm attiecībā uz biržas 
sarakstā iekļautām un lielām neiekļautām sabiedrībām, kuras darbojas ieguves rūpniecībā un 
mežu izstrādes jomā. Ar šo priekšlikumu tiek uzlabota pārredzamība un radīti vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi starp sabiedrībām, kuras darbojas vienīgi ES tirgos, un tām, kuras 
darbojas trešās valstīs. Priekšlikums ir saderīgs ar patlaban īstenojamām iniciatīvām saistībā 
ar citiem lielas ekonomikas reģioniem, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm un 
Honkongu. Prasība ziņot atsevišķi pa valstīm ir atbilstīga arī Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīvas ieteikumiem. Tieši šajās jomās patlaban ir redzamākās 
pārredzamības problēmas, taču tās vērojamas arī citās nozarēs. Ņemot to vērā un lai mazinātu 
regulēto cenu atšķirības izmantošanas iespējas un noteikumu neievērošanu, šajā sakarībā 
nevajadzētu nodalīt ieguves rūpniecību no pārējām rūpniecības nozarēm. Ierosinātās 
ziņošanas prasības ir skaidrākas un vispārīgāk piemērojamas, vienlaikus saglabājot Komisijas 
sākotnējā priekšlikuma saturu bez atsaucēm uz atšķirīgiem rīcības kodeksiem.

Sankcijas

Komisijas priekšlikuma mērķis ir saskaņot pašreizējos sankciju mehānismus, pastiprinot 
kompetento iestāžu pilnvaras sankciju piemērošanas jomā. Turklāt viens no šā priekšlikuma 
galvenajiem elementiem ir sankciju publiskošana. Pārredzamības direktīvas pārskatīšanā, ko 
veic saistībā ar tiesību aktu pārskatīšanu sankciju piemērošanas jomā, ņem vērā arī tiesiskā 
regulējuma izmaiņas, pārskatot tiesību aktus finanšu jomā, piemēram, direktīvu par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu un 4. Kapitāla prasību direktīvu. Referente uzskata, ka ir svarīgi 
piemērot kopīgus kritērijus par sankcijām, kuras paredzētas ES finanšu tirgu regulējumā.
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GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā 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 pārvaldes struktūrām 
veiktu maksājumu lielāku pārredzamību, 
emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot 
regulētā tirgū, reizi gadā kā finanšu 
pārskatu daļa būtu jādara zināmi atklātībai 
maksājumi pārvaldes struktūrām valstīs, 
kurās tie darbojas Informācija būtu 
jāpublisko atsevišķi pa valstīm. 
Emitentiem, kuru darbība saistīta ar 
ieguves rūpniecību vai mežu izstrādes 
nozari, publiskojot informāciju, tajā 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 tā 
būtu jāsniedz atsevišķi pa valstīm un pa 
projektiem, ar projektiem saprotot līgumu, 
licenci, nomu vai citu juridisku nolīgumu, 
saskaņā ar kuru emitents veic darbību un 
no kā izriet īpašas saistības attiecībā uz 
ienākumiem.  Visiem emitentiem 
publiskojamajā informācijā atsevišķi pa 
valstīm būtu jāiekļauj uzņēmuma vienību 
apgrozījums (tostarp trešās personas un 
uzņēmuma apgrozījums grupas iekšienē), 
kas varētu palielināt maksājumus, kā arī 
ražojumu kopapjoms, peļņa pirms 
nodokļu nomaksas, faktiskās nodokļu 
likmes, kopējais nodarbināto skaits un 
viņu atalgojuma summa un izdevumi par 
ieguldījumiem pamatlīdzekļos periodā, 
par kuru tiek ziņots. Sīkākas prasības 
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noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/../ES 9. nodaļā.

Or. en

Pamatojums

Līdzvērtīgi noteikumi visām sabiedrībām rada vienlīdzīgus konkurences apstākļus, kuros 
ieguldītāju un uzņēmumu rīcībā ir skaidri vispārīgi noteikumi un tādēļ vairāk noteiktības. 
Pastiprinātas ziņošanas prasības ir arī priekšnoteikums, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, kas izplatīta visās nozarēs.

Grozījums Nr. 2

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

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 visi emitenti kā 
finanšu pārskata daļu katru gadu 
sagatavotu ziņojumu par maksājumiem 
pārvaldes struktūrām tajās valstīs, kurās 
tie darbojas, tāpat kā gadījumos, kad 
piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/../ES (*) 9. nodaļu. 
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.
Ziņojumā būtu jāpublisko informācija 
atsevišķi pa valstīm. Emitentiem, kuru 
darbība saistīta ar ieguves rūpniecību vai 
mežu izstrādes nozari, publiskojot 
informāciju, tajā 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 tā būtu jāsniedz 
atsevišķi pa valstīm un pa projektiem, ar 
projektiem saprotot līgumu, licenci, nomu 
vai citu juridisku nolīgumu, saskaņā ar 
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kuru emitents veic darbību un no kā izriet 
īpašas saistības attiecībā uz ienākumiem. 
Visiem emitentiem publiskojamajā 
informācijā atsevišķi pa valstīm būtu 
jāiekļauj uzņēmuma vienību apgrozījums 
(tostarp trešās personas un uzņēmuma 
apgrozījums grupas iekšienē), kas varētu 
palielināt maksājumus, kā arī ražojumu 
kopapjoms, peļņa pirms nodokļu 
nomaksas, faktiskās nodokļu likmes, 
kopējais nodarbināto skaits un viņu 
atalgojuma summa un izdevumi par 
ieguldījumiem pamatlīdzekļos periodā, 
par kuru tiek ziņots.

Or. en

Pamatojums

Līdzvērtīgi noteikumi visām sabiedrībām rada vienlīdzīgus konkurences apstākļus, kuros 
ieguldītāju un uzņēmumu rīcībā ir skaidri vispārīgi noteikumi un tādēļ vairāk noteiktības. 
Pastiprinātas ziņošanas prasības ir arī priekšnoteikums, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, kas izplatīta visās nozarēs.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
12. pants – 2. un 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Direktīvas 12. pantu groza šādi:
a) Direktīvas 2. punkta ievaddaļu aizstāj 
ar šādu:
„Paziņojumu emitentam veic pēc 
iespējas īsā laikā, taču ne vēlāk par 
vienu tirdzniecības dienu [..] pēc dienas, 
kad akcionārs vai fiziska vai juridiska 
persona, kas minēta 10. pantā,”;
b) Minētā panta 6. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
„6. Saņemot 1. punktā minēto 
paziņojumu, bet ne vēlāk kā vienu 
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tirdzniecības dienu pēc tam emitents 
dara zināmu atklātībai visu informāciju, 
kas ietverta paziņojumā.”

Or. en

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs patlaban tiek ievēroti stingrāki kritēriji par paziņošanas termiņiem. 
Pašreizējā direktīvā termiņi tika noteikti pirms desmit gadiem, un tādēļ ir nepieciešams tos 
saīsināt, jo ir pilnveidojušies tirgus pieprasījumi un izmantotās tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2004/109/EK
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) finanšu instrumentus, kas to termiņa 
beigās saskaņā ar oficiālu vienošanos dod 
to turētājam neierobežotas tiesības vai 
izvēles brīvību pēc saviem ieskatiem 
iegādāties jau emitētas akcijas, kuras dod 
balsstiesības un kuras emitējis emitents, 
kura akcijas atļauts tirgot regulētā tirgū;

a) finanšu instrumentus, kas saskaņā ar 
oficiālu vienošanos dod to turētājam 
neierobežotas tiesības vai izvēles brīvību 
pēc saviem ieskatiem iegādāties jau 
emitētas akcijas, kuras dod balsstiesības un 
kuras emitējis emitents, kura akcijas atļauts 
tirgot regulētā tirgū;

Or. en

Pamatojums

Ar formulējumu „termiņa beigās” Komisijas priekšlikumā netiek ietverti daži finanšu 
instrumenti, kurus var izmantot, negaidot termiņa beigu periodu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2004/109/EK
13. pants – 1.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Šā panta 1. punkta piemērošanas 
vajadzībām pārvedamus vērtspapīrus un 

1.b Šā panta 1. punkta piemērošanas 
vajadzībām ar terminu „finanšu 
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iespējas līgumus, standartizētus nākotnes 
līgumus, mijmaiņas līgumus, ārpusbiržas 
procentu nākotnes līgumus, līgumus par 
starpībām un citus atvasinātus līgumus, par 
kuriem var veikt norēķinus finanšu 
instrumentos vai naudā, uzskata par
finanšu instrumentiem, ja tie atbilst 
1. punkta a) un b) apakšpunkta 
nosacījumiem.

instrumenti” saprot, bet ar to neierobežo,
pārvedamus vērtspapīrus, kā noteikts 
2. panta 1. punkta 9. apakšpunktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) Nr. …/… par finanšu instrumentu 
tirgiem un ar ko groza Regulu (ES)
Nr. …/… par ārpusbiržas atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, centrālajiem 
darījumu partneriem un tirdzniecības 
reģistriem [FITR], un iespējas līgumus, 
standartizētus nākotnes līgumus, mijmaiņas 
līgumus, ārpusbiržas procentu nākotnes 
līgumus, līgumus par starpībām un citus 
atvasinātus līgumus, par kuriem var veikt 
norēķinus finanšu instrumentos vai naudā, 
un kuri ir finanšu instrumenti, kā definēts 
Regulas (ES) Nr. …/… [FITR] 2. panta 
1. punkta 8. apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Definīcijas neietveršana direktīvā varētu izraisīt regulējuma arbitrāžu un negodīgu 
konkurenci dažādo dalībvalstu vidū.


