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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikumam direktīvai par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, 
konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem (COM(2011)0684) ir vairāki 
mērķi: (1) vienkāršot procedūras mazākiem uzņēmumiem; (2) palielināt finanšu pārskatu 
skaidrību un salīdzināmību; (3) aizsargāt lietotāju pamatvajadzības ar mērķi nodrošināt 
lietotājiem nepieciešamo grāmatvedības informāciju. 

Direktīvas priekšlikuma ceturtais mērķis ir palielināt informācijas izpaušanas prasības 
attiecībā uz maksājumiem, ko valdības saņem no ieguves rūpniecības, tostarp pirmatnējo 
mežu izstrādātājiem. Referents vēlas paust atbalstu šim būtiskajam likumdošanas 
priekšlikuma aspektam — detalizētu papildu prasību ieviešanai šādiem uzņēmumiem. Tomēr 
šāda informācija investoriem un nodokļu iestādēm būtu ļoti noderīga arī attiecībā uz citām 
nozarēm. Tāpēc referents ierosina kompromisu, saskaņā ar kuru ziņošana par maksājumiem 
valdībām un vietējām vai reģionālām iestādēm pa valstīm kļūtu obligāta visām biržu sarakstos 
iekļautām sabiedrībām un visiem uzņēmumiem, bet vienlaikus detalizētāka ziņošana pa 
projektiem kļūtu obligāta tikai uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētās nozarēs, proti, ieguves 
rūpniecībā, pirmatnējo mežu izstrādē, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, lielapjoma 
energoražošanā un būvniecībā.

Līdz ar likumdošanas priekšlikumu par pārredzamības prasību saskaņošanu attiecībā uz 
informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulēta tirgū (COM(2011)0683), 
šis direktīvas priekšlikums par finanšu pārskatiem izmainītu veidu, kā minēto nozaru ES 
uzņēmumi publiski parāda savus maksājumus trešo valstu valdībām, detalizēti norādot tos pa 
projektiem. Pašlaik ES tiesību aktos nav paredzēta prasība emitentiem atklāt informāciju par 
maksājumiem, kas veikti to valstu valdībām, kurās tie darbojas. Tāpēc šādi maksājumi 
konkrētu valstu valdībām parasti netiek izpausti.

„Publicē savus maksājumus” ir princips, kas ir neaizstājamas pārredzamības un korporatīvās 
sociālās atbildības veicināšanai. Tas ir priekšnoteikums tam, lai valdības padarītu atbildīgas 
par savu resursu izmantošanu un palielinātu šo valstu attīstības iespējas, apkarojot korupciju 
un uzlabojot pārvaldību. Bez šiem skaitļiem nevar sasniegt mērķi — labu pārvaldību. 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas referents vēlas, lai ES investori demonstrētu maksimālu 
pārredzamību un korporatīvo sociālo atbildību, strādājot trešās valstīs.

Turklāt nešķiet, ka šāda veida ziņojumu ieviešana ES uzņēmumiem būtu priekšlaicīga. Arvien 
plašāka valstu ietveršana Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvā (EITI), kā arī 
likumdošanas un regulatīvās iniciatīvas citās pasaules daļās (piemēram, ASV un Honkongā) 
norāda, ka pašlaik ir pareizais brīdis.

Uzņemoties vadību šajā jautājumā, Eiropas Savienība mudinās mūsu galvenos G8 un citus 
partnerus sekot piemēram un veikt līdzīgus pasākumus. Debatēs par EITI Eiropas Parlaments 
ir parādījis izlēmību, atbalstot obligātas ziņošanas prasību ieviešanu ieguves nozarēm. 

Šajā atzinumā referenta ierosināto izmaiņu mērķis ir salīdzinājumā ar Komisijas iesniegto 
projektu uzlabot informācijas izpaušanas prasību izmantojamību, pamatojoties uz prasībām, 
kas iekļautas ASV Doda–Franka akta 1504. iedaļā, kurā arī ir paredzēts „publicē savus 
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maksājumus” pienākums ieguves nozarēm. Tāpat šajā sakarā jānorāda, ka Komisijas 
ierosinātais direktīvas priekšlikums ir ļoti atzinīgi vērtējams.

Priekšlikumā aptverto nozaru daudzums ir uzmanīgi palielināts, lai padarītu šo tiesību aktu 
par efektīvu instrumentu, ar kura palīdzību risināt jaunas starptautiskas problēmas, piemēram, 
zemes sagrābšanu un kukuļdošanas maksājumu pieprasīšanu, lai iegūtu tiesības noslēgt 
būvniecības līgumus. Ir pamatoti ietvert visu iesaistīto struktūru ķēdi, tostarp kopuzņēmumus. 

Referents novērtē, ka noteikt robežvērtības maksājumiem, kas jāizpauž tādu maksājumu 
līmenī, kuri ir „būtiski saņēmējai valdībai”, ir pamatoti, tomēr tas ietver nosacījumu, ka 
izpaušanai būtu jāattiecas uz jebkura lieluma uzņēmumu un tikai maksājumu nebūtiskums 
ļautu neietvert dažus projektus un uzņēmumus. Robežvērtības noteikšana ir likumdevēju 
atbildības jomā, un to nevajadzētu uzticēt Komisijai, izmantojot deleģētu aktu, kā ierosināja 
Komisija. Referenta ierosinātā robežvērtība ir šāda — maksājumu kopapjoms saistībā ar 
projektu pārsniedz EUR 100 000 gadā.

Ierosinātie ASV noteikumi (atšķirībā no EK priekšlikuma) neparedz izņēmumu no pienākuma 
sniegt maksājumu informāciju, ko būtu grūti iegūt vai kas būtu jāsniedz par maksājumu, par 
kuru uzņēmējas valsts tiesību akti aizliedz informācijas izpaušanu. Tāpēc referents vēlas 
svītrot šo izņēmumu, lai tādējādi nodrošinātu konsekvenci starp ES un ASV tiesību normām 
un neļautu izveidot stimulu valdībām pieņemt jaunus tiesību aktus, ar kuru palīdzību slēpt 
maksājumus, ko tās saņem.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

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 

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
un vietējām un reģionālajām pašvaldībām
veikto maksājumu pārskatāmību, 
uzņēmumi un sabiedriskas nozīmes 
struktūras ik gadu ziņojumā atklāj
informāciju par maksājumiem to valstu 
pārvaldes struktūrām un vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām, kurās tie 
darbojas. Ziņojumā norāda noteiktu 
kontekstuālu informāciju. Šādu ziņojumu 
izpaušana ir svarīga investoriem, lai tie 
varētu pieņemt pamatotākus lēmumus, 



PA\895622LV.doc 5/18 PE485.873v01-00

LV

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

uzlabojot korporatīvo pārvaldību un 
pārskatatbildību. Šādas izpaušanas 
mērķis ir atbalstīt labu pārvaldību 
nodokļu jomā un risināt un mazināt 
izvairīšanos no nodokļiem. Ziņojumā 
atklāj informāciju pa valstīm, ievērojot 
noteiktas papildu ziņošanas prasības 
norādīt informāciju pa projektiem 
uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā, lauksaimniecībā, 
zivsaimniecībā, lielapjoma 
energoražošanā, būvniecībā vai 
pirmatnējo mežu izstrādē. 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

Pamatojums

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting requirements should apply to 
undertakings and public interest entities across all sectors and should be determined by the 
materiality of payments rather then the size of the undertaking. 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. 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.
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
ar resursiem bagātām valstīm EITI 
principu un kritēriju piemērošanu 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 
valstu pārvaldes struktūrām 
pārskatatbildības un pārredzamības 
standartu, kas atbilst vismaz EITI 
principiem un kritērijiem, piemērošanu un 
atskaitīšanos savas valsts pilsoņiem par 
maksājumiem, ko šīs pārvaldes struktūras 
un vietējās un reģionālās varasiestādes
saņem. Uzņēmumiem un sabiedriskas 
nozīmes struktūrām, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā, lauksaimniecībā, 
zivsaimniecībā, lielapjoma 
energoražošanā, būvniecībā vai 
pirmatnējo mežu izstrādē, ziņojumos 
informācija par maksājumiem pārvaldes 
struktūrām ir jānorāda arī pa projektiem, 
pieņemot, ka „projekts” nozīmē darbības 
vienību, kas izveidota saskaņā ar vienu 
vai vairākām licencēm, koncesijām, 
līgumiem vai citiem specifiskiem 
juridiskiem nolīgumiem, no kā izriet 
fiskālās vai parafiskālās saistības. Ņemot 
vērā vispārējo mērķi veicināt labu 
pārvaldību šādās valstīs, maksājumus 
uzskata par būtiskiem, ja projekta 
maksājumu kopapjoms pārsniedz 
robežvērtību EUR 100 000. Komisija četru
gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā 
atkārtoti izskata ziņošanas noteikumus un 
sniedz attiecīgu pārskatu. Šādā pārskatā 
ņem vērā ziņošanas noteikumu efektivitāti
un starptautiskos notikumus, tostarp 
konkurētspējas, pārtikas nodrošinājuma
un energoapgādes drošības jautājumus. 
Pārskatā ņem vērā arī maksājumu 
informācijas sagatavotāju un lietotāju 
pieredzi un apsver, vai būtu lietderīgi 
ziņojumos iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem, piemēram, faktiskās 
nodokļu likmes un saņēmēja datus, tostarp 
bankas konta informāciju.
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Or. en

Pamatojums

Šie ziņojumi būs noderīgi valdībām visās valstīs, ne tikai ar resursiem bagātajās valstīs. Lai 
gan vispārējā gadījumā ziņošana pa valstīm ir pietiekama, tomēr norādītajās nozarēs 
jāpievieno arī ziņošana pa projektiem. Būtiskuma robežvērtību nevar noteikt ar deleģēto aktu 
— tā ir jānosaka abiem likumdevējiem. Datiem, kas pietiekami ziņošanas sistēmas 
izvērtēšanai, vajadzētu būt pieejamiem jau četrus gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā, nevis 
pēc pieciem gadiem. Attiecībā uz politikas saskaņotību pārskatīšanā jāiekļauj arī pārtikas 
nodrošinājuma aspekts.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 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. 1893/2006 
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 
meklēšana, izpēte, atklāšana, izstrāde, 
transportēšana un ieguve no tām, un 
pārējā ieguves rūpniecība un karjeru 
izstrāde, kā norādīts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1893/2006 
I pielikuma B sadaļas 05 līdz 09 daļā vai H 
sadaļas 49.5 daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „Uzņēmums, kas darbojas 
lauksaimniecībā”, ir uzņēmums, kas veic 
jebkādu darbību, kurā iesaistītas 
koncesijas, zemes iegāde vai noma, kā 
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norādīts Regulas (EK) Nr. 1893/2006 
I pielikuma A sadaļas 01.1 līdz 01.7 daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b „Uzņēmums, kas darbojas 
zivsaimniecībā”, ir uzņēmums, kas veic 
jebkādu darbību, kurā iesaistītas 
koncesijas, kā norādīts Regulas (EK) 
Nr. 1893/2006 I pielikuma A sadaļas 03 
daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c „Uzņēmums, kas lielapjoma 
energoražošanā”, ir uzņēmums, kas veic 
jebkādu darbību, kurā iesaistītas 
koncesijas, zemes iegāde vai noma, vai arī 
izplatīšana, kā norādīts Regulas (EK) 
Nr. 1893/2006 I pielikuma D sadaļas 35.1 
līdz 35.2 daļā.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d „Uzņēmums, kas darbojas 
būvniecībā”, ir uzņēmums, kas veic 
jebkādu darbību, kurā iesaistītas 
koncesijas un publiskā iepirkuma līgumi, 
kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1893/2006 
I pielikuma E sadaļas 38.1 līdz 38.22 daļā 
vai F sadaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 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 specifiskai 
darbības vienībai, kura darbojas, 
pamatojoties uz vienu vairākām licencēm, 
koncesijām, līgumiem vai citiem 
specifiskiem juridiskiem nolīgumiem, no 
kā uzņēmumam izriet fiskālās vai 
parafiskālās saistības.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek palielināta direktīvas izmantojamība, jo projekta definīcijā minētie 
juridiskie nolīgumi ir plaši izplatīti attiecīgajās nozarēs un to īpašības ir labi zināmas, 
turpretim iekšējās vadības kārtība uzņēmumos var būt atšķirīga. 
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Grozījums Nr. 9

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 uzņēmumi un 
visas sabiedriskas nozīmes struktūras ik 
gadu sagatavotu un darītu sabiedrībai 
pieejamu ziņojumu par maksājumiem 
pārvaldes struktūrām un vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām, kā arī noteiktu 
kontekstuālu informāciju saskaņā ar 
38. pantu. Šajā ziņojumā iekļauj 
informāciju par meitasuzņēmumu, 
asociēto uzņēmumu, kopuzņēmumu un 
pastāvīgo uzņēmumu darbībām un citiem 
tirdzniecības līgumiem tādā apmērā, kādā 
tie ir konsolidēti attiecīgā uzņēmuma vai 
struktūras gada finanšu pārskatos.

Or. en

Pamatojums

Prasību publicēt pārvaldes struktūrām veiktos maksājumus un noteiktu kontekstuālu 
informāciju būtu jāattiecina ne tikai uz ieguves rūpniecību un pirmatnējo mežu izstrādi. Kā 
Eiropas Parlaments paziņoja 2011. gada 8. marta rezolūcijā par nodokļiem un attīstību, 
finanšu pārskatu kvalitāte ir būtiska, lai efektīvi apkarotu izvairīšanos no nodokļiem, un ka tā 
būtu tikpat noderīga arī visu pārējo nozaru investoriem, tādējādi veicinot labu pārvaldību 
nodokļu jomā visā pasaulē. Ziņojumiem būtu jāaptver dažādi starptautiskajā ekonomiskajā 
darbībā izmantotie veidi. 

Grozījums Nr. 10

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
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) finanšu gada laikā katrai pārvaldes 
struktūrai veikto maksājumu kopējo 
summu, iekļaujot arī maksājumus natūrā;

(a) finanšu gada laikā katrai pārvaldes 
struktūrai, tostarp vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām, veikto 
maksājumu kopējo summu, iekļaujot arī 
maksājumus natūrā;

Or. en

Pamatojums

Daudzi maksājumi notiek zemākā pārvaldības līmenī, un arī tie būtu jāietver ziņojumos.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) finanšu gada laikā katrai pārvaldes 
struktūrai veikto maksājumu kopējo 
summu, iekļaujot arī maksājumus natūrā;

(b) finanšu gada laikā katrai pārvaldes 
struktūrai, tostarp vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām, veikto 
maksājumu kopējo summu katram 
maksājumu veidam, iekļaujot arī 
maksājumus natūrā;

Or. en

Pamatojums

Daudzi maksājumi notiek zemākā pārvaldības līmenī, un arī tie būtu jāietver ziņojumos.
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ja šādi maksājumi ir novirzīti 
konkrētam projektam, — katra maksājumu 
veida summu (ietverot maksājumus natūrā) 
katram šādam projektam finanšu gada laikā 
un kopējo maksājumu summu katram 
šādam projektam.

(c) uzņēmumiem, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā, lauksaimniecībā, 
zivsaimniecībā, lielapjoma 
energoražošanā, būvniecībā vai 
pirmatnējo mežu izstrādē, un ņemot vērā 
būtiskuma robežvērtību, saskaņā ar ko 
maksājumu kopsumma pārsniedz EUR 
100 000, ja šādi maksājumi ir novirzīti 
konkrētam projektam, — katra maksājumu 
veida summu (ietverot maksājumus natūrā) 
katram šādam projektam finanšu gada laikā 
un kopējo maksājumu summu katram 
šādam projektam;

Or. en

Pamatojums

Ziņošanas prasība pa projektiem būtu jāattiecina tikai uz to uzņēmumu maksājumiem 
pārvaldes struktūrām, kuri darbojas ieguves rūpniecībā, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, 
lielapjoma energoražošanā, būvniecībā un pirmatnējo mežu izstrādē, turklāt tikai gadījumā, 
ja maksājumu kopsumma pārsniedz EUR 100 000 robežvērtību.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) neto apgrozījumu, norādot pa 
galvenajām darbību kategorijām;

Or. en
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Pamatojums

Šī informācija ir vajadzīga investoriem un nodokļu iestādēm, lai salīdzinātu uzņēmumu 
nodokļu maksājumus un ekonomisko darbību un lai varētu labāk saprast uzņēmuma nodokļu 
maksājumus dažādās jurisdikcijās.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) ražošanas apjomu, norādot pa 
galvenajām darbību kategorijām;

Or. en

Pamatojums

Šī informācija ir vajadzīga investoriem un nodokļu iestādēm, lai salīdzinātu uzņēmumu 
nodokļu maksājumus un ekonomisko darbību un lai varētu labāk saprast uzņēmuma nodokļu 
maksājumus dažādās jurisdikcijās.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cc) darbaspēka izmaksas un darbinieku 
skaits,

Or. en

Pamatojums

Šī informācija ir vajadzīga investoriem un nodokļu iestādēm, lai salīdzinātu uzņēmumu 
nodokļu maksājumus un ekonomisko darbību un lai varētu labāk saprast uzņēmuma nodokļu 
maksājumus dažādās jurisdikcijās.
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Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cd) darbību kopējās naudas izmaksas;

Or. en

Pamatojums

Šī informācija ir vajadzīga investoriem un nodokļu iestādēm, lai salīdzinātu uzņēmumu 
nodokļu maksājumus un ekonomisko darbību un lai varētu labāk saprast uzņēmuma nodokļu 
maksājumus dažādās jurisdikcijās.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ce) ražošanas pamatlīdzekļus gada beigās 
un attiecīgo uzkrāto nolietojumu;

Or. en

Pamatojums

Šī informācija ir vajadzīga investoriem un nodokļu iestādēm, lai salīdzinātu uzņēmumu 
nodokļu maksājumus un ekonomisko darbību un lai varētu labāk saprast uzņēmuma nodokļu 
maksājumus dažādās jurisdikcijās.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cf) neto peļņu pirms nodokļiem, iekļaujot 
saistīto naudu un atliktos nodokļus pēc 
uzkrājumu principa;
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Or. en

Pamatojums

Šī informācija ir vajadzīga investoriem un nodokļu iestādēm, lai salīdzinātu uzņēmumu 
nodokļu maksājumus un ekonomisko darbību un lai varētu labāk saprast uzņēmuma nodokļu 
maksājumus dažādās jurisdikcijās.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cg) katrā valstī izvietoto fizisko 
pamatlīdzekļu neto grāmatvedības vērtību.

Or. en

Pamatojums

Šī informācija ir vajadzīga investoriem un nodokļu iestādēm, lai salīdzinātu uzņēmumu 
nodokļu maksājumus un ekonomisko darbību un lai varētu labāk saprast uzņēmuma nodokļu 
maksājumus dažādās jurisdikcijās.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) peļņas nodokļi; (b) peļņas nodokļi un faktiskā piemērotā 
nodokļu likme;

Or. en
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Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) maksājumi valsts drošības spēkiem 
par drošības uzturēšanu;

Or. en

Pamatojums

Šī informācija ir vajadzīga investoriem, lai novērtētu darbības izmaksas.

Grozījums Nr. 23

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.

4. Šī panta 1. punktā minēto informāciju 
norāda pa valstīm, izņemot 
c) apakšpunktā minēto informāciju, ko 
norāda pa projektiem, ja attiecīgā 
projekta maksājumu kopsumma pārsniedz 
EUR 100 000.

Or. en

Pamatojums

Būtiskuma definīcija ir ļoti svarīga, lai informācijas atklāšanas prasības būtu efektīvas, un 
tāpēc būtiskums ir jādefinē abiem likumdevējiem direktīvā, nevis Komisijai — deleģētajā 
aktā.
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Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Komisijas rīcībā esošo informāciju šādi tiesību akti pašlaik gandrīz 
netiek novēroti. Valdības nebūtu jāmudina uz tādu tiesību aktu pieņemšanu, kuru mērķis ir 
piesegt maksājumus, ko tās saņem.

Grozījums Nr. 25

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 
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. Šis ziņojums ir 
daļa no gada finanšu pārskata.
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Or. en

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija veic šīs nodaļas pārskatīšanu un 
ziņo par tās īstenošanu un efektivitāti, jo 
īpaši attiecībā uz ziņošanas pienākumu 
darbības jomu un kārtību, kādā notiek 
ziņošana, norādot atsevišķi pa projektiem. 
Pārskatīšanā būtu jāņem vērā arī 
starptautiskie notikumi un jāizvērtē
ietekme uz konkurētspēju un 
energoapgādes drošību. Tā jāpabeidz ne 
vēlāk kā piecus gadus pēc dienas, kad 
stājas spēkā šī direktīva. Ziņojumu iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
attiecīgā gadījumā kopā ar tiesību akta 
projektu.

Komisija veic šīs nodaļas pārskatīšanu un 
ziņo par tās īstenošanu un efektivitāti, jo 
īpaši attiecībā uz ziņošanas pienākumu 
darbības jomu un kārtību, kādā notiek 
ziņošana, norādot atsevišķi pa projektiem. 
Pārskatīšanā ņem vērā arī starptautiskos
notikumus un izvērtē ietekmi uz 
konkurētspēju, pārtikas nodrošinājumu un 
energoapgādes drošību. Pārskata arī to 
nozaru sarakstu, uz kurām attiecas 
ziņošana pa projektiem. Pārskatīšanu 
pabeidz ne vēlāk kā četrus gadus pēc 
dienas, kad stājas spēkā šī direktīva. 
Ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei, attiecīgā gadījumā kopā ar 
tiesību akta projektu.

Or. en


