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ĪSS PAMATOJUMS

Atklātības prasību direktīvas (COM(683(2011) pārskatīšanas priekšlikuma vispārējais mērķis 
ir „nodrošināt augstu ieguldītāju uzticēšanās līmeni, panākot līdzvērtīgu pārredzamību 
vērtspapīru emitentiem un ieguldītājiem visā Eiropas Savienībā”. 

Atzinuma sagatavotājs vēlas izteikt atbalstu vienam no šā likumdošanas priekšlikuma 
nozīmīgākajiem aspektiem, proti, papildu prasību principam attiecībā uz ES ieguves 
rūpniecības un mežizstrādes uzņēmējsabiedrību veiktajiem maksājumiem pārvaldes 
struktūrām, tostarp trešās valstīs, tām emitējot vērtspapīrus ES tirdzniecības tirgū. Tomēr 
atzinuma sagatavotājs nevēlas, lai jaunā prasība attiektos tikai uz šīm divām nozarēm, jo šī 
informācija ir ļoti svarīga ieguldītājiem visās nozarēs.

ES līmenī ar Atklātības prasību direktīvas (2004/109/EK) 14. apsvērumu dalībvalstīm jau ir 
ieteikts mudināt biržas sarakstā iekļautās uzņēmējsabiedrības, kas pamatā darbojas ieguves 
rūpniecībā, to gada finanšu ziņojumos atklāt informāciju par maksājumiem pārvaldes 
struktūrām. Taču patlaban šī direktīva to nav noteikusi par obligātu prasību. Tādēļ šādi 
konkrētas valsts pārvaldes struktūrām veikti maksājumi parasti nav iekļauti. Tomēr šie dati ir 
priekšnoteikums sekmīgai pieejai attiecībā uz labu nodokļu pārvaldību, kā arī ieguldītāju un 
pilsoniskās sabiedrības spējai prasīt uzņēmējsabiedrību valžu un pārvaldes struktūru atbildību. 

Princips „publicē savus maksājumus” ir nepieciešams, lai veicinātu pārredzamību un 
uzņēmumu sociālo atbildību, liktu pārvaldes struktūrām uzņemties atbildību par to resursu 
izmantošanu, kā arī uzlabotu labu nodokļu pārvaldību trešās valstīs un sekmētu šo valstu 
attīstību. Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinuma sagatavotājs vēlas, lai ES ieguldītāji, 
darbojoties citās valstīs, uzņemtos vadību attiecībā uz pārredzamību un uzņēmumu sociālo 
atbildību. Pateicoties sabiedrības kontrolei, pārredzamība attiecībā uz maksājumiem pārvaldes 
struktūrām veicinās šo valstu resursu izmantošanā gūto ienākumu labāku pārvaldību. 
Sabiedrībai neveicot kontroli, pārvaldība var viegli kļūt pavirša, un šādi ienākumi no 
resursiem var radīt nabadzību, korupciju un konfliktu. Šādi maksājumi var nopietni traucēt uz 
noteikumiem balstītu tirdzniecību, kaitējot uzņēmējsabiedrībām, kas ievēro noteikumus, jo 
īpaši tām, kuras ir iekļautas arī ASV biržas sarakstā.

Pati nozare ar Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvu (Extractive Industries 
Transparency Initiative — EITI) ir atzinusi, ka pārredzamības un pārskatatbildības 
uzlabošana veicina labu pārvaldību un godīgu konkurenci. EITI ir pasaules mēroga projekts, 
ko virza valsts, kurā notiek ieguve, un kas veicina pārredzamību valsts līmenī. 35 valstis jau 
atrodas ceļā uz EITI īstenošanu, un 60 no lielākajām naftas, gāzes un kalnrūpniecības 
uzņēmējsabiedrībām ir apņēmušās atbalstīt EITI. Šī iniciatīva ir arī guvusi atbalstu no vairāk 
nekā 80 globālām ieguldījumu iestādēm, kas kopīgi pārvalda pāri par US $ 16 miljardiem. 
Vairākas pārvaldes struktūras, tostarp Eiropas Komisija un starptautiskās organizācijas, arī 
atbalsta EITI. Iniciatīvai drīzumā pievienosies ASV.

Pašlaik ES pārvaldes struktūras saistībā ar EITI nerīkojas. Saskaņā ar paskaidrojuma rakstu 
EK priekšlikums ir „salīdzināms ar 2010. gada jūlijā ASV pieņemto Dodd-Franck aktu”. 
2010. gadā pieņemtais Dodd–Frank akts par Volstrītas reformu un patērētāju aizsardzību (tā 
divdaļīgajā 1504. sadaļā, kas pazīstama arī kā Cardin–Lugar nosacījums) norīkoja ASV 
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Vērtspapīru un biržas uzraudzības komisiju pieņemt noteikumus, saskaņā ar kuriem ieguves 
rūpniecības (naftas, gāzes un derīgo izrakteņu) uzņēmējsabiedrībām, kas reģistrētas 
Vērtspapīru un biržas uzraudzības komisijā, jāsniedz publiski pieejama informācija par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām. Diemžēl šo noteikumu izstrādes pēdējais posms vēl nav 
pabeigts. Līdzīga apņemšanās tika pausta G8 galotņu sanāksmē Dovilā 2011. gada maijā. 
Taču G8 valstu tiesību aktos tā vēl nav īstenota. 

Eiropas Savienība, uzņemoties vadošo lomu šajā jautājumā, mudinās mūsu galvenos partnerus 
G8 valstīs un citviet sekot paraugam un pieņemt līdzīgus pasākumus. Tas krietni uzlabotu ES 
uzņēmējsabiedrību tēlu, tām darbojoties ārvalstīs. Kopš 2010. gada jūnija Honkonga īsteno 
jaunus noteikumus par informācijas sniegšanu, nosakot, ka Honkongas biržas sarakstā 
iekļautām naftas un derīgo izrakteņu ieguves uzņēmējsabiedrībām ir jāsniedz informācija par 
katru valsti atsevišķi.

Šajās debatēs Eiropas Parlaments ar vairākām rezolūcijām ir parādījis izlēmīgumu, atbalstot 
obligātas prasības par informācijas sniegšanu ieguves rūpniecības nozarēs. Šādas stiprinātas 
prasības par informācijas atklāšanu turklāt papildina un paplašina EITI, apkarojot korupciju, 
tostarp ar ieguves rūpniecību saistītajā tirdzniecībā un ieguldījumos, bet neietekmējot ES 
attiecības ar trešām valstīm. Šī iniciatīva arī papildina ES FLEGT rīcības plānu (meža tiesību 
aktu ieviešana, pārvaldība un tirdzniecība), lai apkarotu pirmatnējo mežu nelegālu izstrādi.

Tādēļ atzinuma sagatavotāja ierosināto izmaiņu mērķis ir paaugstināt informācijas atklāšanas 
prasības salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu. Ja pašreizējā priekšlikumā emitentiem ir 
doti 6 mēneši pēc finanšu gada beigām, lai atklātu informāciju par tādiem maksājumiem, 
ASV savas valsts emitentiem dod 2 līdz 3 mēnešus un 4 mēnešus tiem emitentiem, kas nav no 
ASV. Tas būtu jāpielīdzina.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības 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 

(7) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
veiktu maksājumu lielāku pārredzamību, 
emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot 
regulētā tirgū, reizi gadā ziņojumā ir jādara 
zināmi atklātībai maksājumi pārvaldes 
struktūrām un vietējām un reģionālajām 
valsts iestādēm valstīs, kurās tie darbojas, 
kā arī noteikta papildinformācija. Šādas 
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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.

informācijas atklāšanas mērķis ir dot 
iespēju ieguldītājiem pieņemt lēmumus, 
kuru pamatā ir plašāka informācija, 
tādējādi uzlabojot korporatīvo pārvaldību 
un pārskatatbildību un veicinot labu 
pārvaldību nodokļu jomā un nodokļu 
nemaksāšanas mazināšanu. Sīkākas 
prasības noteiktas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2011/../ES 9. nodaļā.

Or. en

Pamatojums

Lai prasības saistībā ar ziņošanu par maksājumiem būtu efektīvas, tām jāietver maksājumi, 
kas veikti vietējā vai reģionālā līmeņa iestādēm. Ziņošana apmierina ieguldītāju prasības 
saistībā ar atbildību. Prasības arī nodrošina datus, kas vajadzīgi, lai atbalstītu labu 
pārvaldību nodokļu jomā un novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tās arī atbalsta 
pilsonisko sabiedrību, liekot to attiecīgajām pārvaldes struktūrām uzņemties atbildību. 
Jaunais pienākums būtu sevišķi vērtīgs ieguldītājiem visās nozarēs, tādēļ to nevajadzētu 
attiecināt tikai uz ieguves rūpniecību un mežizstrādes uzņēmējsabiedrībām.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) To emitentu ziņojumi, kuri darbojas 
ieguves rūpniecībā, lauksaimniecībā, 
zivsaimniecībā, plaša apjoma enerģijas 
ražošanā, būvniecībā vai pirmatnējo mežu 
izstrādes jomā, par maksājumiem 



PE485.869v01-00 6/8 PA\895609LV.doc

LV

pārvaldes struktūrām un vietējām un 
reģionālajām valsts iestādēm ietver 
informāciju, kas salīdzinājumā ar 
uzņēmumiem, kuri darbojas citās 
ekonomikas nozarēs, ir detalizētāka nekā 
parasti, par katru projektu atsevišķi, ja 
gada kopējie maksājumi saistībā ar 
projektu pārsniedz būtiskuma 
robežvērtību, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2011/../ES 9. nodaļā¹. Šādi ziņojumi ietver 
noteiktu papildinformāciju, kā arī 
maksājumu veidus, kas ir salīdzināmi ar 
tiem maksājumu veidiem, kurus dara 
zināmus atklātībai saskaņā ar Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvu 
(Extractive Industries Transparency 
Initiative — EITI), un sniedz 
ieguldītājiem un pilsoniskajai sabiedrībai 
informāciju, kas tiem ļauj likt 
uzņēmējsabiedrību valdēm un pārvaldes 
struktūrām uzņemties atbildību par 
izdevumiem un ieņēmumiem saistībā ar 
dabas resursu izmantošanu, tostarp zemes 
un zivju krājumu, un par noslēgtajiem 
līgumiem un piešķirtajām koncesijām. Šī 
iniciatīva arī papildina ES FLEGT rīcības 
plānu (meža tiesību aktu ieviešana, 
pārvaldība un tirdzniecība)² un 
Kokmateriālu regulu³, kurā koka 
izstrādājumu tirgotājiem noteikts 
pienākums veltīt pienācīgas pūles, lai 
nepieļautu, ka Savienības tirgū tiek laista 
nelikumīgi iegūta koksne.
______________
¹ Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts; 
priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvai par noteiktu veidu 
uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, 
konsolidētajiem finanšu pārskatiem un 
saistītiem ziņojumiem (COM(2011)684 
galīgā redakcija).
² Apstiprināts ar Padomes 2005. gada 
20. decembra Regulu (EK) Nr. 2173/2005 
(OV L 347, 30.12.2005., 1. lpp.).
³ Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2010. gada 20. oktobra Regula (ES) 
Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus 
tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū 
kokmateriālus un koka izstrādājumus 
(OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.). 
Uzņēmumi, kas veic koksnes produktu 
importu saskaņā ar ES brīvprātīgu 
vienošanos, būs atbrīvoti no šīs prasības.

Or. en

Pamatojums

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting shall satisfy investors' demands 
regarding accountability. They shall also supply the figures needed to support good 
governance in the tax area and for the prevention of tax evasion and support civil society in 
holding their respective governments accountable. While the Commission proposal addresses 
the specific sectors of extractive industry and logging as the sectors historically involving the 
most controversial projects, the scope has been updated to include current day problems such 
as land grabbing in the agriculture sector and payments related to fisheries, to large scale 
energy production projects and to contracts in the construction sector.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 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 emitenti saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/.../ES 9. nodaļu katru gadu 
sagatavotu ziņojumu par maksājumiem 
pārvaldes struktūrām un vietējām un 
reģionālajām valsts iestādēm. Ziņojumu 
publisko ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc 
finanšu gada beigām, un tas ir publiski 
pieejams vismaz desmit gadus. Ziņojumu 
par maksājumiem pārvaldes struktūrām 
sniedz konsolidētā līmenī.

Or. en
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Pamatojums

Pienākums publiskot pārvaldes struktūrām veiktos maksājumus un saistītu papildinformāciju 
nebūtu jāattiecina tikai uz ieguves un mežizstrādes rūpniecību, jo šī informācija ir svarīga 
ieguldītājiem visās nozarēs. Ziņojumos būtu jāietver arī informācija par maksājumiem, kas 
veikti par centrālo pārvaldes struktūru zemākā līmenī. Ziņojums būtu jāpublisko vēlākais 
četrus mēnešus pēc finanšu gada beigām saskaņā ar attiecīgajiem ASV tiesību aktiem. 
Informācija būtu jāsaglabā pieejama parastajā desmit gadu laikposmā.


