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Grozījums Nr. 27
Catherine Bearder

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 izstrādē27, 
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)28 un 
Kokmateriālu regulu29, kurā paredzēts, ka 
koksnes izstrādājumu tirgotāji velta 
pienācīgas pūles tam, lai novērstu nelegālu 
kokmateriālu iekļūšanu ES tirgū.

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
veikto maksājumu pārskatāmību, visiem
lielajiem uzņēmumiem un sabiedriskas 
nozīmes struktūrām kā daļa no gada 
finanšu pārskata ziņojumā jāatklāj 
informācija par būtisku apmēru 
maksājumiem to valstu pārvaldes 
struktūrām, kurās tie darbojas, kā arī
papildu finanšu informācija attiecībā uz 
to darbībām trešās valstīs. Kad šādi 
uzņēmumi nodarbojas ar dabas resursu 
ieguvi, jo īpaši attiecībā uz derīgajiem 
izrakteņiem, naftu, dabasgāzi, kā arī
pirmatnējiem mežiem, ziņojumā jāprecizē 
konkrētais projekts vai projekti, kuriem 
šie maksājumi piešķirti. Ziņojums jāveido,
ievērojot informācijas atklāšanas 
prasības, kas paredzētas 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.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Amelia Andersdotter
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 piemērošanu30 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 
valstīm pārskatatbildības un 
pārredzamības standartu, kas atbilst 
vismaz EITI principiem un kritērijiem,
piemērošanu30 un atskaitīšanos savas valsts 
pilsoņiem par maksājumiem, ko šīs 
pārvaldes struktūras, vietējās un 
reģionālās varas iestādes saņem.
Ziņojumos no uzņēmumiem un
sabiedriskas nozīmes struktūrām, kas 
darbojas ieguves rūpniecībā, digitālo 
pakalpojumu sniegšanā un 
telekomunikāciju infrastruktūras 
nodrošināšanā, lauksaimniecībā, 
zivsaimniecībā, lielapjoma enerģijas 
ražošanā, būvniecības nozarē vai 
pirmatnējo mežu izstrādē, maksājumi 
valdībām jāatklāj pa projektiem, kur
„projekts” nozīmē vienību, ko nosaka
viena vai vairākas licences, koncesijas, 
līgumi vai citi specifiski tiesiski nolīgumi, 
kas rada finanšu vai nefinanšu saistības. 
Ņemot vērā vispārējo mērķi veicināt labu 
pārvaldību šādās valstīs, jautājums par 
maksājumu būtiskuma slieksni jāattiecina 
uz projektiem, kuru kopējais maksājumu 
apjoms pārsniedz EUR 50 000. Jāparedz, 
ka Komisija četru gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā atkārtoti izskata 
ziņošanas noteikumus un sniedz attiecīgu 
pārskatu. Šādā pārskatā jāņem vērā 
ziņošanas noteikumu efektivitāte un 
starptautiskie notikumi, tostarp 
konkurētspējas, zināšanu un saziņas 
pieejamības, pārtikas drošības un
energoapgādes drošības jautājumi. Pārskatā 
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.
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Grozījums Nr. 29
Catherine Bearder

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
ar resursiem bagātām valstīm EITI 
principu un kritēriju piemērošanu30 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 

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
valstīm būt atbildīgām pret savas valsts 
pilsoņiem par maksājumiem, ko šīs 
pārvaldes struktūras saņem no 
uzņēmumiem, kas darbojas to jurisdikcijā. 
Ziņojumā būtu jāatklāj informācija, 
norādot pa valstīm, un gadījumos, kad
uzņēmumi darbojas ieguves rūpniecībā 
vai pirmatnējo mežu izstrādē, ziņojumā 
jāprecizē informācija par specifisko 
projektu vai projektiem, kuriem šie 
maksājumi piešķirti, projektu uzskatot par 
ekvivalentu līgumam, licencei, nomai,
koncesijai vai citam tiesiskam nolīgumam, 
kas liek piemērot uzņēmuma ienākuma 
nodokli un finanšu saistības attiecībā uz 
ienākumiem katrā valstī, kurā tas 
darbojas. Kad jebkādas maksājumu 
saistības radušās atšķirīgu iemeslu dēļ, 
ziņošanas pienākumam ir jābūt to
pamatā. Ņemot vērā vispārējo mērķi 
veicināt labu pārvaldību šādās valstīs, 
maksājumus jāuzskata par būtiskiem, ja 
kāds no maksājumiem vai tāda paša veida 
maksājumu kopums pārsniedz 
EUR 25 000. 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 
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jāapsver, vai būtu lietderīgi ziņojumos 
iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem, piemēram, faktiskās 
nodokļu likmes un saņēmēja datus, 
tostarp bankas konta informāciju.

ziņojumos iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Catherine Bearder

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai ņemtu vērā turpmākās izmaiņas 
dalībvalstu tiesību aktos un Eiropas 
Savienības tiesību aktos attiecībā uz 
uzņēmumu veidiem, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt deleģētos tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz I 
un II pielikumā iekļauto uzņēmumu 
sarakstu atjaunināšanu. Deleģēto tiesību 
aktu izmantošana ir nepieciešama arī, lai 
pielāgotu uzņēmumu lieluma kritērijus, jo 
laika gaitā inflācijas rezultātā samazinās to 
patiesā vērtība. Īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas periodā pienācīgi 
apspriestos ar ieinteresētajām aprindām, 
tostarp ekspertu līmenī. Lai nodrošinātu 
atbilstīga un pienācīga līmeņa 
informācijas atklāšanu par ieguves 
rūpniecības un pirmatnējo mežu izstrādes 
uzņēmumu veiktajiem maksājumiem 
pārvaldes struktūrām un nodrošinātu 
saskaņotu šīs direktīvas piemērošanu, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu maksājumu būtiskuma 
jēdziena precizēšanai.

(35) Lai ņemtu vērā turpmākās izmaiņas 
dalībvalstu tiesību aktos un Eiropas 
Savienības tiesību aktos attiecībā uz 
uzņēmumu veidiem, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt deleģētos tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz I 
un II pielikumā iekļauto uzņēmumu 
sarakstu atjaunināšanu. Deleģēto tiesību 
aktu izmantošana ir nepieciešama arī, lai 
pielāgotu uzņēmumu lieluma kritērijus, jo 
laika gaitā inflācijas rezultātā samazinās to 
patiesā vērtība. Īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas periodā pienācīgi 
apspriestos ar ieinteresētajām aprindām, 
tostarp ekspertu līmenī.

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Amelia Andersdotter
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. 1893/200634

I pielikuma B sadaļas 05 līdz 08 daļā.

1. „Uzņēmums” nozīmē augstākā līmeņa
mātesuzņēmumu, kas publicē pārskatus
Eiropas Savienībā, kad uzņēmumu grupa, 
kurai minētais mātesuzņēmums sagatavo 
konsolidētos finanšu pārskatus, ietver 
meitasuzņēmumus, filiāles, pastāvīgās 
pārstāvniecības, kopuzņēmumus un 
asociētos uzņēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Catherine Bearder

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. 1893/200634

I pielikuma B sadaļas 05 līdz 08 daļā.

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

Or. en

Grozījums Nr. 33
Catherine Bearder
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Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. „Projekts” ir ekvivalents specifiskai 
informācijas sniegšanas vienībai 
zemākajā līmenī, kādā uzņēmums 
regulāri gatavo iekšējos vadības 
ziņojumus, lai uzraudzītu tā darbību.

4. „Projekts” ir ekvivalents līgumam, 
licencei, nomai, koncesijai vai citam 
tiesiskam nolīgumam, kas liek piemērot 
uzņēmuma ienākuma nodokli un finanšu 
saistības attiecībā uz ienākumiem katrā 
valstī, kurā tas darbojas. Kad jebkādas 
maksājumu saistības radušās atšķirīgu 
iemeslu dēļ, ziņošanas pienākumam ir 
jābūt to pamatā. 

Or. en

Grozījums Nr. 34
Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a „Uzņēmuma vienības” nozīmē tos 
meitasuzņēmumus, apvienotos 
uzņēmumus, kopuzņēmumus, pastāvīgās 
struktūras un citas komerciālas 
struktūras, kuras visas vai daļa no tām 
uzskatāmas par Uzņēmuma locekļiem 
tādā apmērā, kādā tās tiek konsolidētas 
minētā uzņēmuma gada finanšu pārskatā.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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 kā daļu no gada finanšu 
pārskata ik gadu sagatavotu, veiktu 
revīziju un darītu sabiedrībai pieejamu 
ziņojumu par maksājumiem pārvaldes 
struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Catherine Bearder

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, ieskaitot kopuzņēmumus, un 
visas sabiedriskas nozīmes struktūras
ik gadu kā daļu no gada finanšu pārskata
sagatavotu un darītu sabiedrībai pieejamu 
ziņojumu par maksājumiem, ieskaitot 
maksājumus natūrā, pārvaldes struktūrām.
Šajā ziņojumā uzņēmumam jāpublisko arī 
papildu finanšu informācija par darbībām 
trešās valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Marielle de Sarnez

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai lielie 
uzņēmumi un visas sabiedriskas nozīmes 

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

struktūras ik gadu sagatavotu un darītu 
sabiedrībai pieejamu ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām. Šis 
ziņojums attiecas arī uz kopuzņēmumu, 
filiāļu, asociēto uzņēmumu un jebkuru 
citu komerciālu struktūru, kas veido daļu 
no liela uzņēmuma, darbībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Catherine Bearder

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – ievadfrāze

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ziņojumā norāda šādu informāciju, ja tā 
ir būtiska saņēmējai pārvaldes struktūrai:

1. Ziņojumā norāda šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 39
Catherine Bearder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) papildus finanšu informācija pa 
valstīm attiecībā uz darbībām trešās 
valstīs, kā noteikts 3.b apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Catherine Bearder

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecībā uz lieliem uzņēmumiem un 
visām sabiedriskas nozīmes struktūrām, 
kas darbojas ieguves rūpniecībā vai 
pirmatnējo mežu izstrādē, ziņojumā, kad 
šie maksājumi piešķirti konkrētam 
projektam, jāprecizē arī daudzums pa 
maksājumu tipiem, ieskaitot maksājumus 
natūrā, kas piešķirti projektam finanšu 
gada laikā, un kopējais maksājumu 
apjoms katram šādam projektam.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Catherine Bearder

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) maksājumi par pakalpojumiem valsts 
drošības dienestiem;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Catherine Bearder

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) nodokļi par zemi un ēkām;

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Catherine Bearder

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – fc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) importa un eksporta nodevas un 
nodokļi;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Catherine Bearder

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – fd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fd) patēriņa nodokļi;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Catherine Bearder

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – fe apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fe) maksājumi par likumpārkāpumiem, 
piemēram, attiecībā uz vidi un 
koriģēšanas saistībām;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Catherine Bearder
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Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – ff apakšpunkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ff) ienākumu izcelsmes vietā ieturētie 
nodokļi;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Catherine Bearder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) citi tiešie labumi attiecīgajai pārvaldes 
struktūrai.

g) citi labumi attiecīgajai pārvaldes 
struktūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Catherine Bearder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Par maksājumiem jāziņo, ja kāds no 
maksājumiem vai tāda paša veida 
maksājumu kopums pārsniedz 
EUR 25 000.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Catherine Bearder
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Direktīvas priekšlikums
38. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ziņojumā jāprecizē arī turpmāk 
minētā papildu finanšu informācija pa 
valstīm:
a) neto apgrozījums;
b) saražotais apjoms;
c) peļņa vai zaudējumi pirms nodokļu 
nomaksas;
d) kopējais nodarbināto skaits un 
apvienotais atalgojums.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Catherine Bearder

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 42. pantu, lai 
precizētu maksājumu būtiskuma jēdzienu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 51
Catherine Bearder

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ziņojumā neiekļauj nekāda veida 
maksājumus pārvaldes struktūrām valstī, 
kurā publiskot šāda veida maksājumu 

svītrots
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skaidri aizliedz šīs valsts krimināltiesību 
akti. Tādos gadījumos uzņēmums norāda, 
ka tas nav ziņojis par maksājumiem 
saskaņā ar 1. līdz 3. punktu, un uzrāda 
attiecīgās pārvaldes struktūras 
nosaukumu.

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojuma klauzula jādzēš, jo nav pierādījumu, ka kāda valsts šobrīd aizliedz šādus 
ziņojumus un ka izņēmums varētu dalībvalstu valdības pamudināt izdot slepenus likumus, 
neietekmējot likumdošanu. Piemēram, ASV Dodd-Frank akts neietver nevienu šādu 
atbrīvojuma klauzulu.

Grozījums Nr. 52
Catherine Bearder

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.

1. Dalībvalsts pieprasa, lai jebkurš liels 
uzņēmums vai jebkura sabiedriskas 
nozīmes struktūra, 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.

Or. en
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