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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įmonių veikimo būdas besivystančiose šalyse yra itin svarbus veiksnys siekiant tose šalyse 
užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir aplinkai, teisinės valstybės principo laikymąsi ir gero 
valdymo sistemų veikimą, bei darnų vystymosi tikslų įgyvendinimą pagal Jungtinių Tautų 
darbotvarkę iki 2030 m. Taigi, yra svarbu užtikrinti, kad įmonės elgtųsi atsakingai, vengtų 
žalos ir prisidėtų prie besivystančių šalių ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio 
vystymosi. 

Ši direktyva yra labai svarbus žingsnis į priekį šia linkme. Nuomonės referentas palankiai 
vertina pasiūlymą, tačiau mano, kad siekiant užtikrinti atsakingą įmonių elgesį 
besivystančiose šalyse pasiūlymą reikia iš esmės tobulinti. 

Jame būtina užtikrinti holistinį požiūrį tose šalyse, regionuose ar teritorijose, kuriose įmonė 
vykdo veiklą, sustiprinant pagarbą teisinės valstybės principui ir gero valdymo sistemoms. 
Verslo sėkmė labai priklauso nuo visuomenės, kurioje įmonės veikia, darnos, o pats verslas 
galėtų atlikti svarbų vaidmenį skatinant teisinės valstybės principo laikymąsi ir gerą valdymą. 
Atsižvelgiant į tai, įmonės, vykdydamos visą savo veiklą ir visoje savo vertės grandinėje, 
įskaitant mokesčių įstatymų ir politikos, sutartinių įsipareigojimų ir komercinių susitarimų 
laikymąsi, ginčų sprendimo procedūras ir visais lygmenimis priimamus sprendimus, turėtų 
susilaikyti nuo korupcijos ir kitos blogos praktikos, kuri galėtų pakenkti daugelio 
besivystančių šalių silpnoms institucinėms ir teisinėms sistemoms, ir remti esamas struktūras, 
kurios atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus. 

Pasiūlymo taikymo sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų kuo daugiau įmonių, taip pat reikėtų 
įtraukti kai kuriuos pagrindinius sektorius, pavyzdžiui, naftos ir dujų gavybos, naftos 
perdirbimo sektorių arba statybos, logistikos ir infrastruktūros sektorius. Apibrėžtys turi būti 
suformuluotos tiksliau, siekiant įtraukti neigiamą poveikį teisinės valstybės principui ir geram 
valdymui, turi būti pateiktos tam tikros gairės dėl neigiamo poveikio aplinkai ir sustiprinta 
suinteresuotųjų subjektų apibrėžtis, įtraukiant naują pažeidžiamų suinteresuotųjų subjektų 
kategoriją. 

Turint mintyje, kad suinteresuotieji subjektai raginami atlikti itin svarbų vaidmenį viso 
išsamaus patikrinimo proceso metu, siūlomas naujas straipsnis, siekiant apibrėžti prasmingą 
jų dalyvavimą procese ir patobulinti kitas teisines nuostatas.

Kai kuriais pakeitimais siekiama užtikrinti, kad įmonės sudarytų savo vertės grandinės 
žemėlapį ir viešai atskleistų atitinkamą informaciją, kad bet koks sprendimas sustabdyti arba 
nutraukti verslą būtų priimamas prasmingai dalyvaujant atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams ir kad jį priimant būtų sprendžiamas galimo neigiamo poveikio klausimas.

Pagal tarptautinius standartus, neteisminės teisių gynimo priemonės yra naudingi 
mechanizmai, kuriais nukentėjusiesiems ar teisėtų interesų turintiems asmenims suteikiamos 
teisių gynimo priemonės ir kompensacija arba prisidedama prie žalos atlyginimo. Tačiau, 
siekiant užtikrinti, kad jas naudojant būtų pasiekti jų tikslai, tos priemonės turi atitikti 
Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindiniuose principuose nustatytus reikalavimus.

Be ataskaitų teikimo reikalavimų pagal Direktyvą 2013/34, valstybės narės taip pat turėtų 
užtikrinti, kad įmonės teiktų ataskaitas dėl klausimų, kuriems taikoma ši direktyva, taip pat 
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dėl susijusios informacijos, kuri yra būtina siekiant padėti įmonėms, jų patronuojamosioms 
įmonėms ir verslo partneriams, veikiantiems besivystančiose šalyse, nustatyti faktinį ar 
galimą neigiamą poveikį, užkirsti jam kelią ir veiksmingai jį šalinti.

Referentas taip pat pasiūlė keletą gairių dėl to, kaip įmonės turėtų vykdyti savo išsamaus 
patikrinimo prievoles, pavyzdžiui, dėl poveikio teisinei valstybei ir geram valdymui, dėl 
sustiprinto išsamaus patikrinimo įgyvendinimo nuo konfliktų nukentėjusiose vietovėse, dėl 
saugumo, veiksmingo ir prasmingo bendradarbiavimo su suinteresuotaisiais subjektais 
visuose išsamaus patikrinimo proceso etapuose arba dėl įmonių vertės grandinės žemėlapio 
sudarymo ir veiksmingo verslo partnerių elgesio visoje vertės grandinėje stebėsenos proceso – 
tokias gaires turėtų pateikti Komisija, siekdama padėti įmonėms ir valstybių narių valdžios 
institucijoms vykdyti šiuos reikalavimus.

Taip pat sustiprintos papildomos priemonės, kad būtų atsižvelgta į poreikį didinti paramą, kuri 
turi būti teikiama besivystančiose šalyse siekiant sukurti palankią aplinką ir apsaugoti 
pilietinę erdvę, didinti bendruomenių ir suinteresuotųjų subjektų, įskaitant profesines 
sąjungas, NVO ar vietos asociacijas, informuotumą ir stiprinti jų gebėjimus, stebėti įmonių 
elgesį ir daromą poveikį arba remti nukentėjusiųjų ir teisėtų interesų turinčių asmenų ir grupių 
teisę kreiptis į teismą.

Be to, labai svarbu sustiprinti civilinę atsakomybę užtikrinant, kad valstybės narės imtųsi 
būtinų priemonių, kad teisė kreiptis į teismą taptų realybe, be kita ko, šalinant esamas kliūtis 
ir prievolę įrodyti perkeliant įmonėms.
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PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjunga yra grindžiama pagarba 
žmogaus orumui, laisve, demokratija, 
lygybe, teisine valstybe ir pagarba 
žmogaus teisėms, įtvirtintoms ES 
pagrindinių teisių chartijoje. Sąjungos 
veiksmai tarptautinėje arenoje turėtų būti 
grindžiami tomis pagrindinėmis 
vertybėmis, kurios įkvėpė sukurti pačią 
Sąjungą, taip pat žmogaus teisių 
visuotinumu ir nedalumu ir pagarba 
Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės 
teisės principams. Tokie veiksmai, be kita 
ko, apima besivystančių šalių darnaus 
ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio 
vystymosi skatinimą;

(1) Sąjunga yra grindžiama pagarba 
žmogaus orumui, laisve, demokratija, 
lygybe, teisine valstybe ir pagarba 
žmogaus teisėms, įtvirtintoms ES 
pagrindinių teisių chartijoje. Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
191 straipsnyje nurodyta, kad Sąjungos 
aplinkos politika turi būti padedama 
išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos 
kokybę; saugoti žmonių sveikatą, 
apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos 
išteklius ir remti tarptautinio lygmens 
priemones, skirtas regioninėms ar 
pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti, 
visų pirma kovai su klimato kaita. 
Sąjungos veiksmai tarptautinėje arenoje 
turėtų būti grindžiami tomis pagrindinėmis 
vertybėmis, kurios įkvėpė sukurti pačią 
Sąjungą, taip pat žmogaus teisių 
visuotinumu ir nedalumu ir pagarba 
Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės 
teisės principams. Tokie veiksmai, be kita 
ko, apima besivystančių šalių darnaus 
ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio 
vystymosi skatinimą. Be to, SESV 
208 straipsnyje numatyta, kad Sąjunga 
turi atsižvelgti į vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus savo 
įgyvendinamos politikos srityse, kurios 
gali turėti įtakos besivystančioms šalims;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) norint pasiekti tuos tikslus, būtina 
sistemingai keisti Sąjungos ekonomiką, 
siekiant užtikrinti, kad žalioji pertvarka 
būtų įgyvendinta teisingai ir įtraukiai 
pagal planetos išgales. Norint, kad 
Sąjunga pirmautų pasaulyje pereinant 
prie tvaresnio vystymosi, bus labai svarbu, 
kad Sąjunga įvykdytų darnaus vystymosi 
tikslus (DVT )ir remtų trečiąsias šalis, kad 
joms irgi tai pavyktų;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant Sąjungos tvarumo tikslų 
svarbu tai, kaip elgiasi įmonės visuose 
ekonomikos sektoriuose, nes Sąjungos 
įmonės, ypač didžiosios įmonės, yra 
priklausomos nuo pasaulinių vertės 
grandinių. Be to, įmonės yra suinteresuotos 
žmogaus teisių ir aplinkos apsauga, visų 
pirma atsižvelgiant į didėjantį vartotojų ir 
investuotojų susirūpinimą šiomis temomis. 
Sąjungos77 ir nacionaliniu78 lygmenimis 
jau yra kelios iniciatyvos, kuriomis įmonės 
skatinamos prisidėti prie į vertę orientuotos 
pertvarkos;

(4) siekiant Sąjungos tvarumo tikslų 
svarbu tai, kaip elgiasi įmonės visuose 
ekonomikos sektoriuose, nes Sąjungos 
įmonės, ypač didžiosios įmonės, yra 
priklausomos nuo pasaulinių vertės 
grandinių. Be to, įmonės yra suinteresuotos 
žmogaus teisių, darbo teisių ir aplinkos 
apsauga, visų pirma atsižvelgiant į 
didėjantį vartotojų ir investuotojų 
susirūpinimą šiomis temomis. Sąjungos77 ir 
nacionaliniu78 lygmenimis jau yra kelios 
iniciatyvos, kuriomis įmonės skatinamos 
prisidėti prie į vertę orientuotos pertvarkos;

_________________ _________________
77 Enterprise Models and the EU agenda, 
CEPS Policy Insights, No PI2021-02/ 
January 2021.

77 Enterprise Models and the EU agenda, 
CEPS Policy Insights, No PI2021-02/ 
January 2021.

78 Pvz., 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/
societe-mission.

78 Pvz., 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/
societe-mission.

Pakeitimas 4
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) išsamaus patikrinimo žmogaus 
teisių srityje sąvoka konkretizuota ir labiau 
išplėtota EBPO rekomendacijose 
daugiašalėms įmonėms80: jose išsamaus 
patikrinimo taikymo sritis išplėsta, 
įtraukiant aplinkos apsaugos ir valdymo 
temas. EBPO rekomendacijos dėl 
atsakingo verslo ir sektorinės 
rekomendacijos81 yra tarptautiniu mastu 
pripažinti pagrindiniai dokumentai, kuriais 
nustatyti praktiniai išsamaus patikrinimo 
veiksmai, siekiant padėti įmonėms 
nustatyti savo veiklos, vertės grandinių ir 
kitų verslo santykių realų ir galimą poveikį 
ir užkirsti jam kelią, jį švelninti ir 
atsiskaityti už tai, kaip jos sprendžia tas 
problemas. Išsamaus patikrinimo sąvoka 
taip pat įtvirtinta rekomendacijomis, kurios 
pateiktos Tarptautinės darbo organizacijos 
(TDO) trišalėje deklaracijoje dėl principų, 
susijusių su daugiašalėmis įmonėmis ir 
socialine politika82;

(6) išsamaus patikrinimo žmogaus 
teisių srityje sąvoka konkretizuota ir labiau 
išplėtota EBPO rekomendacijose 
daugiašalėms įmonėms80: jose išsamaus 
patikrinimo taikymo sritis išplėsta, 
įtraukiant aplinkos apsaugos ir valdymo 
temas. EBPO rekomendacijos dėl 
atsakingo verslo ir sektorinės 
rekomendacijos81 yra tarptautiniu mastu 
pripažinti pagrindiniai dokumentai, kuriais 
nustatyti praktiniai išsamaus patikrinimo 
veiksmai, siekiant padėti įmonėms 
nustatyti savo veiklos, vertės grandinių ir 
kitų verslo santykių realų ir galimą poveikį 
ir užkirsti jam kelią, jį švelninti ir 
atsiskaityti už tai, kaip jos sprendžia tas 
problemas, tose gairėse taip pat 
reikalaujama, kad bendrovės laikytųsi 
tarptautinės humanitarinės teisės ir 
taikytų aukštesnius išsamaus patikrinimo, 
susijusio su konfliktais, standartus, kai tos 
bendrovės veikia nuo konfliktų 
kenčiančiose vietovėse. Išsamaus 
patikrinimo sąvoka taip pat įtvirtinta 
rekomendacijomis, kurios pateiktos 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
trišalėje deklaracijoje dėl principų, 
susijusių su daugiašalėmis įmonėmis ir 
socialine politika82;

__________________ __________________
80 OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises, 2011 updated edition, 
prieinamos 
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.h
ttps://mneguidelines.oecd.org/mneguidelin
es/

80 OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises, 2011 updated edition, 
prieinamos 
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.h
ttps://mneguidelines.oecd.org/mneguidelin
es/

81 OECD Guidance on Responsible 
Business Conduct, 2018, ir konkretiems 
sektoriams skirtos rekomendacijos, 
prieinamos 
https://www.oecd.org/investment/due-
diligence-guidance-for-responsible-

81 OECD Guidance on Responsible 
Business Conduct, 2018, ir konkretiems 
sektoriams skirtos rekomendacijos, 
prieinamos 
https://www.oecd.org/investment/due-
diligence-guidance-for-responsible-
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business-conduct.htm. business-conduct.htm.
82 Tarptautinė darbo organizacija, Tripartite 
Declaration of Principles concerning 
Multinational Enterprises and Social 
Policy, Fifth Edition, 2017, paskelbta 
https://www.ilo.org/empent/Publications/
WCMS_094386/lang--en/index.htm.

82 Tarptautinė darbo organizacija, Tripartite 
Declaration of Principles concerning 
Multinational Enterprises and Social 
Policy, Fifth Edition, 2017, paskelbta 
https://www.ilo.org/empent/Publications/
WCMS_094386/lang--en/index.htm.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2015 m. visų Jungtinių Tautų 
valstybių narių patvirtinti Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslai83 apima tikslus 
skatinti tvarų, įtraukų ir darnų ekonomikos 
augimą. Sąjunga užsibrėžė uždavinį 
pasiekti JT darnaus vystymosi tikslus. 
Privatusis sektorius prisideda siekiant šių 
tikslų;

(7) 2015 m. visų Jungtinių Tautų 
valstybių narių patvirtinti Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslai83 apima tikslus 
skatinti tvarų, įtraukų ir darnų ekonomikos 
augimą. Sąjunga užsibrėžė uždavinį 
pasiekti JT darnaus vystymosi tikslus. 
Privatusis sektorius turėtų veiksmingai 
prisidėti siekiant šių tikslų;

__________________ __________________
83 https://www.un.org/ga/search/view_doc. 
asp?symbol=A/RES/70/1 &Lang=E.

83 https://www.un.org/ga/search/view_doc. 
asp?symbol=A/RES/70/1 &Lang=E.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) išsamaus patikrinimo praktika 
pagal šią direktyvą turėtų padėti išsaugoti 
ir atkurti jūrų ir sausumos biologinę 
įvairovę, be kita ko, sustabdant, 
sumažinant ir priešinga linkme 
pakreipiant biologinės įvairovės nykimo 
tendenciją, gerinant ekosistemų būklę ir 
jų funkcijas bei jų teikiamas paslaugas ir 
aplinką, visų pirma orą ir dirvožemį, 
įgyvendinant pagrindinius tikslus 
apsaugoti žmonių, gyvūnų ir ekosistemų 
sveikatą ir gerovę nuo su aplinka 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.
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susijusios rizikos pagal Darbotvarkę iki 
2030 m.;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Vienas iš pagrindinių šios 
direktyvos aspektų – nustatyti neigiamą 
poveikį aplinkai, užkirsti jam kelią ir jį 
sušvelninti. Šiuo požiūriu poveikio 
aplinkai sąvoka apima bendrą galimą žalą 
klimatui ar aplinkai, kylančią dėl 
tarptautinių įsipareigojimų ir Sąjungos 
teisės aktų pažeidimo, taip pat poveikį oro 
kokybei ir oro taršai; vandens taršai ir 
užterštumui, prieigai prie vandens išteklių 
ir jų prieinamumui; taršai, užterštumui, 
erozijai ir žemės naudojimui; biologinei 
įvairovei, įskaitant žalą laukinei 
gyvūnijai, jūros dugnui ir jūrų aplinkai, 
florai, faunai, natūralioms buveinėms ir 
ekosistemoms; žmonių sveikatai pagal 
koncepciją „Viena sveikata“; klimatui, be 
kita ko, dėl išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio ir absorbentų 
sunaikinimo ar degradacijos; ir perėjimui 
prie žiedinės ekonomikos, įskaitant, be 
kita ko, pakartotinio panaudojimo ir 
perdirbabumo pablogėjimą, pvz., kai 
atliekų srautai užteršiami pavojingomis 
medžiagomis;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) išsamaus patikrinimo procesas 
turėtų apimti ne tik pagarbą žmogaus 
teisėms, aplinkai ir teisinei valstybei, bet ir 
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gerą valdymą. Geras valdymas – tai 
taisyklės, procedūros ir elgsena, kuriais 
išreiškiami interesai, valdomi ištekliai ir 
naudojamasi įgaliojimais visuomenėje. Jis 
apima procesą, per kurį viešosios 
institucijos tvarko viešuosius reikalus ir 
valdo viešuosius išteklius taip, kad būtų 
skatinama laikytis teisinės valstybės 
principo ir užtikrinamos žmogaus teisės 
(pilietinės, politinės, ekonominės, 
socialinės ir kultūrinės teisės). 
Pagrindiniai gero valdymo elementai yra 
skaidrumas, sąžiningumas, teisėtumas, 
patikima politika, dalyvavimas, 
atskaitomybė, reagavimas ir korupcijos 
bei pažeidimų nebuvimas. Geras valdymas 
turi būti laikomas esminiu darnaus 
vystymosi ir žmonių gerovės užtikrinimo 
veiksniu. Tai visų pirma susiję su 
korupcijos, kuri, kaip įrodyta, daro 
tiesioginį ir netiesioginį poveikį gerovei, 
kontrole;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) labai svarbu užtikrinti, kad 
vykdant išsamų patikrinimą žmogaus 
teisių srityje būtų atsižvelgiama į lyčių 
aspektą, pripažįstant, kad lyčių nelygybė 
yra įsišaknijusi tiek valstybės, tiek rinkos 
institucijose ir trukdo įgyvendinti moterų 
ir mergaičių teises. Žmogaus teisių 
pažeidimai nėra neutralūs lyčių požiūriu 
ir neturėtų būti tokiais laikomi. Moterys 
dažnai neproporcingai patiria neigiamą 
verslo praktikos poveikį, tad reikia 
išsamaus patikrinimo proceso, 
atitinkančio konkrečius jų poreikius. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
įmonės taikytų lyčių požiūrį visuose 
išsamaus patikrinimo proceso etapuose ir 
visoje veikloje, ir turėtų aktyviai remti 
lyčių lygybę. Įmonės turėtų 
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bendradarbiauti su tiekėjais, kad sukurtų 
lyčių aspektui atžvalgią socialinio audito 
sistemą. Be to, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad lyčių aspektui atžvalgūs 
žalos ištaisymo procesai ir mechanizmai 
būtų parengti taip, kad visoms lytims būtų 
užtikrintos lygios galimybės ir rezultatų 
lygybė. Siekiant šio tikslo, įmonių skundų 
teikimo mechanizmai turėtų būti 
prieinami, veiksmingi, saugūs ir sąžiningi 
moterims, turint mintyje kliūtis, su 
kuriomis moterys susiduria dažniau;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šia direktyva siekiama užtikrinti, 
kad įmonės, veikiančios vidaus rinkoje, 
prisidėtų prie darnaus vystymosi ir tvarios 
ekonomikos ir visuomenės pertvarkos, 
nustatydamos su savo veikla, savo 
patronuojamosiomis įmonėmis ir vertės 
grandinėmis susijusį galimą arba realų 
neigiamą poveikį žmogaus teisėms ir 
aplinkai, užkirsdamos tokiam poveikiui 
kelią ir jį švelnindamos, jį sustabdydamos 
ir kuo labiau sumažindamos;

(14) šia direktyva siekiama užtikrinti, 
kad įmonės, veikiančios vidaus rinkoje, 
prisidėtų prie darnaus vystymosi ir tvarios 
ekonomikos ir visuomenės, kuriose jos 
veikia pertvarkos, taip pat ir už Sąjungos 
rinkos ribų, nustatydamos su savo veikla, 
savo patronuojamosiomis įmonėmis ir 
vertės grandinėmis susijusį galimą arba 
realų neigiamą poveikį žmogaus teisėms, 
neigiamą poveikį darbuotojų teisėms, 
aplinkai, teisinės valstybės principui ir 
geram valdymui, užkirsdamos tokiam 
poveikiui kelią ir jį švelnindamos, jį 
sustabdydamos ir kuo labiau 
sumažindamos, ypač besivystančiose 
šalyse;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Šia direktyva turėtų būti užtikrinta, 
kad įmonės atliktų išsamų patikrinimą 
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taikydamos rizika grindžiamą požiūrį, 
atitinkantį tarptautinius standartus, 
siekiant užtikrinti, kad jos laikytųsi šioje 
direktyvoje nustatytų reikalavimų. Tai 
reiškia, kad šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatyti pagrindiniai reikalavimai visų 
sektorių įmonėms atlikti išsamų 
patikrinimą, apimantį jų vertės grandines, 
kad būtų galima nustatyti, kur labiausiai 
tikėtinas didelis poveikis, ir teikti 
pirmenybę tam, kaip tą riziką sumažinti ir 
pašalinti, kai tik ji bus nustatyta;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) įmonės turėtų tinkamais veiksmais 
nustatyti ir įgyvendinti išsamaus 
patikrinimo priemones dėl savo veiklos, 
savo patronuojamųjų įmonių, taip pat savo 
įtvirtintų tiesioginių ir netiesioginių verslo 
santykių savo vertės grandinėse pagal šios 
direktyvos nuostatas. Pagal šią direktyvą iš 
įmonių neturėtų būti reikalaujama 
visomis aplinkybėmis užtikrinti, kad 
neigiamas poveikis niekada nebūtų 
daromas ar kad jis būtų sustabdytas. 
Pavyzdžiui, įmonė gali nebūti pajėgi 
pasiekti tokių rezultatų dėl verslo 
santykių, kurių neigiamas poveikis 
atsiranda dėl valstybės intervencijos. 
Todėl pagrindinės prievolės šioje 
direktyvoje turėtų būti prievolės dėl 
priemonių. Įmonė turėtų imtis tinkamų 
priemonių, kuriomis galima pagrįstai 
tikėtis užkirsti kelią neigiamam poveikiui 
arba jį kuo labiau sumažinti konkretaus 
esamo atvejo aplinkybėmis. Reikėtų 
atsižvelgti į įmonės vertės grandinės, 
sektoriaus ar geografinės teritorijos, kurioje 
veikia jos vertės grandinės partneriai, 
ypatumus, įmonės galią daryti įtaką savo 
tiesioginiams ir netiesioginiams verslo 
santykiams ir ar įmonė galėtų padidinti 

(15) įmonės turėtų tinkamais veiksmais 
nustatyti ir įgyvendinti išsamaus 
patikrinimo priemones dėl savo veiklos, 
savo patronuojamųjų įmonių, taip pat savo 
verslo santykių savo vertės grandinėse 
pagal šios direktyvos nuostatas. Kai 
įmonės negali išvengti vertės grandinių 
daromo neigiamo poveikio, turėtų būti 
reikalaujama, kad jos nutrauktų žalingus 
verslo santykius ir pakeistų savo vertės 
grandinių struktūrą bei taip užtikrintų, 
kad jos nebeprisidėtų prie neigiamo 
poveikio arba nebegalėtų būti jo 
priežastimi. Įmonė turėtų imtis tinkamų 
priemonių, kuriomis galima pagrįstai 
tikėtis užkirsti kelią neigiamam poveikiui 
arba jį kuo labiau sumažinti konkretaus 
esamo atvejo aplinkybėmis. Reikėtų 
atsižvelgti į įmonės vertės grandinės, 
sektoriaus ar geografinės teritorijos, kurioje 
veikia jos vertės grandinės partneriai, 
ypatumus, įmonės galią daryti įtaką savo 
verslo santykiams ir ar įmonė galėtų 
padidinti savo galią daryti įtaką;
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savo galią daryti įtaką;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) įmonės turėtų parengti ir pritaikyti 
išsamaus patikrinimo priemones, 
atsižvelgdamos į politines aplinkybes, 
kuriomis tos įmonės, jų patronuojamosios 
įmonės ir jų verslo santykiai veikia savo 
vertės grandinėse. Dėl konfliktų 
nukentėjusiose ir didelės rizikos vietovėse 
įmonėms kyla papildoma rizika, kad jos 
bus įtrauktos į rimtus žmogaus teisių 
pažeidimus. Tose vietovėse įmonės turėtų 
atlikti sustiprintą išsamų patikrinimą, 
atsižvelgiant į konfliktus, kad pašalintų tą 
padidintą riziką ir užtikrintų, kad dėl 
konfliktų nukentėjusiose ar didelės rizikos 
vietovėse jos nesudarytų palankesnių 
sąlygų konfliktui, jo nefinansuotų, 
nepablogintų ir kitaip nedarytų jam 
neigiamo poveikio arba neprisidėtų prie 
tarptautinės žmogaus teisių teisės ar 
tarptautinės humanitarinės teisės 
pažeidimų;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) neigiamas poveikis žmogaus 
teisėms ir aplinkai patiriamas dėl pačių 
įmonių veiklos, taip pat dėl jų 
patronuojamųjų įmonių, produktų ir vertės 
grandinių, visų pirma žaliavų tiekimo, 
gamybos arba produktų ar atliekų šalinimo 
lygmeniu. Siekiant, kad išsamus 
patikrinimas turėtų reikšmingą poveikį, jis 

(17) neigiamas poveikis žmogaus 
teisėms, darbuotojų teisėms ir aplinkai, 
teisinei valstybei ir gero valdymo 
principams patiriamas dėl pačių įmonių 
veiklos, taip pat dėl jų patronuojamųjų 
įmonių, produktų ir vertės grandinių, visų 
pirma žaliavų tiekimo, gamybos arba 
produktų ar atliekų šalinimo lygmeniu. 
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turėtų apimti neigiamą poveikį žmogaus 
teisėms ir aplinkai, daromą per visą 
gyvavimo ciklą, apimantį produkto 
gamybą, naudojimą ir šalinimą arba 
paslaugų teikimą, pačios įmonės veikloje, 
jos patronuojamosiose įmonėse ir vertės 
grandinėse;

Siekiant, kad išsamus patikrinimas turėtų 
reikšmingą poveikį, jis turėtų apimti 
neigiamą poveikį žmogaus teisėms, 
darbuotojų teisėms ir aplinkai, teisinei 
valstybei ir gero valdymo principams 
daromą per visą gyvavimo ciklą, apimantį 
produkto gamybą, naudojimą ir šalinimą 
arba paslaugų teikimą, pačios įmonės 
veikloje, jos patronuojamosiose įmonėse ir 
vertės grandinėse;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) vertės grandinė turėtų apimti su 
įmonės prekių gamyba arba paslaugų 
teikimu susijusią veiklą, įskaitant produkto 
ar paslaugos kūrimą ir produkto naudojimą 
bei šalinimą, taip pat susijusią veiklą, 
vykdomą pagal įmonės įtvirtintus verslo 
santykius. Ji turėtų apimti įtvirtintus 
gamintojų grandies tiesioginius ir 
netiesioginius verslo santykius, pagal 
kuriuos vykdoma projektavimo, gavybos, 
gamybos, transportavimo, sandėliavimo ir 
tiekimo veikla, apimanti žaliavas, 
produktus ir produktų dalis, arba įmonei 
teikiamos jos veiklai reikalingos paslaugos, 
taip pat vartotojų grandies santykius, 
įskaitant įtvirtintus tiesioginius ir 
netiesioginius verslo santykius, kuriuos 
palaikant naudojami arba gaunami 
produktai, produktų dalys ar paslaugos iš 
tos įmonės iki produkto gyvavimo ciklo 
pabaigos, įskaitant, inter alia, produktų 
platinimą mažmenininkams, produktų 
vežimą ir laikymą sandėlyje, produkto 
išmontavimą, jo antrinį perdirbimą, 
kompostavimą ar šalinimą į sąvartyną;

(18) vertės grandinė turėtų apimti su 
įmonės ir bet kurios iš tiesiogiai ir 
netiesiogiai jai priklausančių 
patronuojamųjų įmonių ir filialų prekių 
gamyba, platinimu ir pardavimu arba 
paslaugų teikimu susijusią veiklą, įskaitant, 
be kita ko, produkto ar paslaugos kūrimą ir 
produkto naudojimą bei šalinimą, taip pat 
susijusią veiklą, vykdomą pagal įmonės 
verslo santykius. Ji turėtų apimti gamintojų 
grandies tiesioginius ir netiesioginius 
verslo santykius, pagal kuriuos vykdoma 
projektavimo, gavybos, gamybos, 
transportavimo, sandėliavimo ir tiekimo 
veikla, apimanti žaliavas, produktus ir 
produktų dalis, arba įmonei ir bet kuriai iš 
tiesiogiai ir netiesiogiai jai priklausančių 
patronuojamųjų įmonių ir filialų 
teikiamos jos ir tų įmonių ir filialų veiklai 
reikalingos paslaugos, taip pat vartotojų 
grandies santykius, įskaitant tiesioginius ir 
netiesioginius verslo santykius, kuriuos 
palaikant naudojami arba gaunami 
produktai, produktų dalys ar paslaugos iš 
tos įmonės ir bet kurios iš tiesiogiai ir 
netiesiogiai jai priklausančių 
patronuojamųjų įmonių ir filialų iki 
produkto gyvavimo ciklo pabaigos, 
įskaitant, inter alia, produktų platinimą 
mažmenininkams, produkto pardavimą ar 
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paslaugų teikimą vartotojams bet kokiu 
būdu (pvz., franšizė, licencijavimas), 
produktų vežimą ir laikymą sandėlyje, 
produkto išmontavimą, jo antrinį 
perdirbimą, kompostavimą ar šalinimą į 
sąvartyną. Kaip nurodyta EBPO 
rekomendacijose daugiašalėms įmonėms, 
vertės grandinė turėtų apimti įvairias 
struktūras, kurias įmonė ir bet kuri iš 
tiesiogiai ar netiesiogiai jai priklausančių 
patronuojamųjų įmonių ir filialų naudoja 
savo veiklai vykdyti, įskaitant, inter alia, 
franšizę, licencijavimą ir subrangą;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) reguliuojamųjų finansų įmonių, 
teikiančių paskolas, kreditą ar kitas 
finansines paslaugas, „vertės grandinė“ 
tokių paslaugų teikimo atžvilgiu turėtų 
apsiriboti vien klientų, gaunančių tokias 
paslaugas, ir jų patronuojamųjų įmonių, 
kurių veikla susijusi su atitinkama 
sutartimi, veikla. Vertės grandinės dalimi 
neturėtų būti laikomi klientai, kurie yra 
namų ūkiai ir fiziniai asmenys, veikiantys 
ne kaip profesionalai ir ne kaip 
verslininkai, taip pat vertės grandinės 
dalimi neturėtų būti mažosios ir vidutinės 
įmonės. Neturėtų būti apimama įmonių ar 
kitų juridinių asmenų, įeinančių į tokio 
kliento vertės grandinę, veikla;

(19) reguliuojamųjų finansų įmonių, 
teikiančių finansavimą (paskolas ir kitų 
formų kreditą), draudimą ar 
perdraudimą, „vertės grandinė“ tokių 
paslaugų teikimo atžvilgiu turėtų apsiriboti 
vien klientų, gaunančių tokias paslaugas, ir 
jų patronuojamųjų įmonių, kurių veikla 
susijusi su atitinkama sutartimi, veikla;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) kad įmonės galėtų tinkamai (20) kad įmonės galėtų tinkamai 
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nustatyti neigiamą poveikį savo vertės 
grandinėje ir galėtų pasinaudoti tinkamu 
įtakos svertu, išsamaus patikrinimo 
prievolės šioje direktyvoje turėtų apsiriboti 
vien įtvirtintais verslo santykiais. Įtvirtinti 
verslo santykiai šioje direktyvoje turėtų 
reikšti tokius tiesioginius ir netiesioginius 
verslo santykius, kurie dėl jų intensyvumo 
ir trukmės yra arba turėtų būti ilgalaikiai 
ir kurie nėra nereikšmingas ar tik 
papildomas vertės grandinės elementas. 
„Įtvirtintais“ laikomų verslo santykių 
statusas turėtų būti periodiškai 
pakartotinai įvertinamas bent kas 12 
mėnesių. Jeigu tiesioginiai įmonės verslo 
santykiai yra įtvirtinti, visi su jais susiję 
netiesioginiai verslo santykiai taip pat 
turėtų būti laikomi įtvirtintais tos įmonės 
atžvilgiu;

nustatyti neigiamą poveikį savo vertės 
grandinėje ir galėtų pasinaudoti tinkamu 
įtakos svertu, išsamaus patikrinimo 
prievolės turėtų apimti visus verslo 
santykius. Verslo santykiai šioje 
direktyvoje turėtų reikšti tiesioginius ir 
netiesioginius verslo santykius;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) pagal šią direktyvą ES įmonėms, 
kurių vidutinis darbuotojų skaičius viršijo 
500 ir pasaulinė grynoji apyvarta viršijo 
150 mln. EUR per finansinius metus, 
ėjusius prieš paskutiniuosius finansinius 
metus, turėtų būti privaloma laikytis 
išsamaus patikrinimo prievolės. Įmonėms, 
kurios neatitinka šių kriterijų, tačiau kurių 
vidutinis darbuotojų skaičius viršijo 250, o 
pasaulinė grynoji apyvarta viršijo 
40 mln. EUR per finansinius metus, ėjusius 
prieš paskutiniuosius finansinius metus, ir 
kurios veikia viename arba daugiau didelio 
poveikio sektorių, išsamus patikrinimas 
turėtų būti pradedamas taikyti praėjus 
dvejiems metams po šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio 
pabaigos, kad būtų suteiktas ilgesnis 
prisitaikymo laikotarpis. Siekiant užtikrinti, 
kad našta būtų proporcinga, iš tokiuose 
didelio poveikio sektoriuose veikiančių 

(21) pagal šią direktyvą ES įmonėms, 
kurių vidutinis darbuotojų skaičius viršijo 
250 ir pasaulinė grynoji apyvarta viršijo 
40 mln. EUR per finansinius metus, ėjusius 
prieš paskutiniuosius finansinius metus, 
turėtų būti privaloma laikytis išsamaus 
patikrinimo prievolės. Įmonėms, kurios 
neatitinka šių kriterijų, tačiau kurių 
vidutinis darbuotojų skaičius viršijo 50, o 
pasaulinė grynoji apyvarta viršijo 
8 mln. EUR per finansinius metus, ėjusius 
prieš paskutiniuosius finansinius metus, ir 
kurios veikia viename arba daugiau didelio 
poveikio sektorių, išsamus patikrinimas 
turėtų būti pradedamas taikyti praėjus 
dvejiems metams po šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio 
pabaigos, kad būtų suteiktas ilgesnis 
prisitaikymo laikotarpis. Siekiant užtikrinti, 
kad našta būtų proporcinga, iš tokiuose 
didelio poveikio sektoriuose veikiančių 
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įmonių turėtų būti reikalaujama atlikti 
kryptingesnio pobūdžio išsamų 
patikrinimą, sutelkiant dėmesį į didelį 
neigiamą poveikį. Laikinieji darbuotojai, 
įskaitant komandiruotus darbuotojus pagal 
Direktyvos 96/71/EB su pakeitimais, 
padarytais Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva (ES) 2018/957103, 1 straipsnio 3 
dalies c punktą, turėtų būti įtraukiami 
apskaičiuojant įmonės laikinojo darbo 
naudotojos darbuotojų skaičių. 
Komandiruoti darbuotojai pagal 
Direktyvos 96/71/EB su pakeitimais, 
padarytais Direktyva (ES) 2018/957, 1 
straipsnio 3 dalies a ir b punktus turėtų būti 
įtraukiami apskaičiuojant tik 
siunčiančiosios įmonės darbuotojų skaičių;

įmonių turėtų būti reikalaujama atlikti 
kryptingesnio pobūdžio išsamų 
patikrinimą, sutelkiant dėmesį į didelį 
neigiamą poveikį. Laikinieji darbuotojai, 
įskaitant komandiruotus darbuotojus pagal 
Direktyvos 96/71/EB su pakeitimais, 
padarytais Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva (ES) 2018/957103, 1 straipsnio 3 
dalies c punktą, turėtų būti įtraukiami 
apskaičiuojant įmonės laikinojo darbo 
naudotojos darbuotojų skaičių. 
Komandiruoti darbuotojai pagal 
Direktyvos 96/71/EB su pakeitimais, 
padarytais Direktyva (ES) 2018/957, 1 
straipsnio 3 dalies a ir b punktus turėtų būti 
įtraukiami apskaičiuojant tik 
siunčiančiosios įmonės darbuotojų skaičių;

__________________ __________________
103 2018 m. birželio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/957, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje 
(OL L 173, 2018 7 9, p. 16).

103 2018 m. birželio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/957, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje 
(OL L 173, 2018 7 9, p. 16).

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekiant atitikti prioritetines 
tarptautinių veiksmų sritis, kuriose 
siekiama spręsti žmogaus teisių ir aplinkos 
problemas, didelio poveikio sektorių 
pasirinkimas šios direktyvos tikslais turėtų 
būti grindžiamas esamomis sektorinėmis 
EBPO išsamaus patikrinimo gairėmis. 
Šioje direktyvoje turinčiais didelį poveikį 
turėtų būti laikomi šie sektoriai: tekstilės, 
odos ir susijusių gaminių (įskaitant 
avalynę) gamyba ir didmeninė prekyba 
tekstilės gaminiais, drabužiais ir avalyne; 
žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė 
(įskaitant akvakultūrą), maisto produktų 
gamyba ir didmeninė prekyba žemės ūkio 

(22) siekiant atitikti prioritetines 
tarptautinių veiksmų sritis, kuriose 
siekiama spręsti žmogaus teisių, 
darbuotojų teisių aplinkos, teisinės 
valstybės ir gero valdymo problemas, šioje 
direktyvoje turėtų būti pateiktas didelio 
poveikio sektorių sąrašas, grindžiamas, be 
kita ko, esamomis sektorinėmis EBPO 
išsamaus patikrinimo gairėmis. Sektoriai, 
kurie šioje direktyvoje turėtų būti 
laikomais turinčiais didelį poveikį, yra šie: 
energetikos sektorius, įskaitant naftą, 
dujas, branduolinę energiją, garą, 
elektros energiją ir kitus išteklius per visą 
jų gyvavimo ciklą, pradedant gavyba, 
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žaliavomis, gyvais gyvūnais, mediena, 
maistu ir gėrimais; mineralinių išteklių 
gavyba, nepriklausomai nuo gavybos 
vietos (įskaitant žalią naftą, gamtines dujas, 
akmens anglis, lignitą, metalus ir metalų 
rūdas, taip pat visus kitus nemetalo 
mineralinius ir karjerų produktus), 
pagrindinių metalo produktų, kitų nemetalo 
mineralinių produktų ir metalo gaminių 
(išskyrus mašinas ir įrangą) gamyba ir 
didmeninė prekyba mineraliniais ištekliais, 
pagrindiniais ir tarpiniais mineraliniais 
produktais (įskaitant metalus ir metalų 
rūdas, statybines medžiagas, kurą, 
chemines medžiagas ir kitus tarpinius 
produktus). Finansų sektorius neturėtų 
būti priskiriamas prie didelio poveikio 
sektorių, kuriems taikoma ši direktyva, dėl 
jo specifikos, visų pirma vertės grandinės 
ir siūlomų paslaugų atžvilgiais, net jeigu 
jam taikomos susijusios sektorinės EBPO 
rekomendacijos. Tačiau šiame sektoriuje 
turėtų būti užtikrinta platesnė realaus ir 
galimo neigiamo poveikio aprėptis, į 
taikymo sritį taip pat įtraukiant labai 
dideles įmones, kurios yra 
reguliuojamosios finansų įmonės, net 
jeigu jos neturi akcinės bendrovės teisinės 
formos;

perdirbimu, gamyba, kuro deginimu, 
transportavimu, saugojimu ir baigiant 
atliekų, įskaitant radioaktyviąsias atliekas, 
tvarkymu; chemijos sektorius; tekstilės, 
drabužių, kailių, odos ir susijusių gaminių 
(įskaitant avalynę) gamyba ir didmeninė 
bei mažmeninė prekyba tekstilės 
gaminiais, drabužiais ir avalyne; plastiko 
gamyba, atliekų vežimas ir tvarkymas; 
žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė 
(įskaitant akvakultūrą), žemėtvarka ir 
išteklių valdymas (įskaitant susijusį su 
gamtos apsauga ar kita susijusia veikla); 
maisto produktų gamyba ir didmeninė 
prekyba žemės ūkio žaliavomis, gyvais 
gyvūnais, gyvūniniais produktais, 
mediena, maistu ir gėrimais ir pardavimas 
vartotojams; mineralinių išteklių gavyba, 
transportavimas, apdorojimas, 
perdirbimas ir tvarkymas, nepriklausomai 
nuo gavybos vietos (įskaitant žalią naftą, 
gamtines dujas, akmens anglis, lignitą, 
metalus ir metalų rūdas, taip pat visus kitus 
nemetalo mineralinius ir karjerų 
produktus), pagrindinių metalo produktų, 
kitų nemetalo mineralinių produktų ir 
metalo gaminių (išskyrus mašinas ir 
įrangą) gamyba ir didmeninė prekyba 
mineraliniais ištekliais, pagrindiniais ir 
tarpiniais mineraliniais produktais 
(įskaitant metalus ir metalų rūdas, 
statybines medžiagas, kurą, chemines 
medžiagas ir kitus tarpinius produktus; 
statybos sektorius, logistika ir 
infrastruktūros kūrimas; transporto 
sektorius, logistika ir sandėliavimas; 
elektroninių gaminių gamyba, 
naudojimas ir atliekų tvarkymas; atliekų 
tvarkymo sektorius; finansų ir draudimo 
veikla; technologijos, skaitmeninė veikla 
ir interneto platformos; ginklų ir 
šaudmenų, įskaitant dvejopo naudojimo 
gaminius, gamyba ir prekyba jais, karinių 
kovos mašinų gamyba ir prekyba jomis; 
privati saugumo veikla ir saugumo 
sistemų paslaugų veikla, įskaitant 
biometrinių duomenų ir stebėjimo 
technologijų kūrimą ir naudojimą;
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) norint visiškai pasiekti šios 
direktyvos tikslus spręsti su įmonių 
veiklos, patronuojamųjų įmonių ir vertės 
grandinių neigiamu poveikiu žmogaus 
teisėms ir aplinkai susijusias problemas, 
taip pat turėtų būti apimamos trečiųjų 
valstybių įmonės, vykdančios reikšmingo 
masto veiklą ES. Konkrečiau, ši direktyva 
turėtų būti taikoma trečiųjų valstybių 
įmonėms, kurių grynoji apyvarta Sąjungoje 
per finansinius metus, ėjusius prieš 
paskutiniuosius finansinius metus, buvo ne 
mažesnė kaip 150 mln. EUR, arba grynoji 
apyvarta per finansinius metus, ėjusius 
prieš paskutinius finansinius metus, buvo 
didesnė kaip 40 mln. EUR, tačiau mažesnė 
nei 150 mln. EUR, viename ar daugiau 
didelio poveikio sektorių (tai pradedama 
taikyti po dvejų metų nuo šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio 
pabaigos);

(23) norint visiškai pasiekti šios 
direktyvos tikslus spręsti su įmonių 
veiklos, patronuojamųjų įmonių ir vertės 
grandinių neigiamu poveikiu žmogaus 
teisėms ir darbuotojų teisėms, aplinkai, 
teisinei valstybei ir geram valdymui 
susijusias problemas, taip pat turėtų būti 
apimamos trečiųjų valstybių įmonės, 
vykdančios reikšmingo masto veiklą ES. 
Konkrečiau, ši direktyva turėtų būti 
taikoma trečiųjų valstybių įmonėms, kurių 
grynoji apyvarta Sąjungoje per finansinius 
metus, ėjusius prieš paskutiniuosius 
finansinius metus, buvo ne mažesnė kaip 
40 mln. EUR, arba grynoji apyvarta per 
finansinius metus, ėjusius prieš paskutinius 
finansinius metus, buvo didesnė kaip 8 
mln. EUR, tačiau mažesnė nei 
40 mln. EUR, viename ar daugiau didelio 
poveikio sektorių (tai pradedama taikyti po 
dvejų metų nuo šios direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos); 
Verslo įmonės gali turėti įvairių 
struktūrų, todėl vienos įmonės grynoji 
apyvarta gali būti mažesnė už nustatytą 
ribą. Kaip nurodyta Jungtinių Tautų 
verslo ir žmogaus teisių pagrindinių 
principų aiškinamajame vadove, įmonės 
galėtų veikti, inter alia, per įvairias 
patronuojamąsias įmones arba taikyti 
franšizės modelį. Įmonės taip pat galėtų 
perduoti reikšmingą veiklos dalį 
rangovams arba sudaryti subrangos 
sutartis. Todėl į įmonės grynąją apyvartą 
Sąjungoje turėtų būti įtraukta tiesioginė 
įmonės grynoji apyvarta Sąjungoje ir 
tiesiogiai bei netiesiogiai jai priklausančių 
patronuojamųjų įmonių ir filialų grynoji 
apyvarta Sąjungoje, taip pat grynoji 
apyvarta, turima Sąjungoje per trečiųjų 
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šalių įmones, su kuriomis įmonė arba jos 
tiesiogiai ir netiesiogiai valdomos 
patronuojamosios įmonės ir filialai 
sudarė vertikalųjį susitarimą mainais už 
autorinį atlyginimą arba užsakomųjų 
paslaugų susitarimą;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) apibrėžiant taikymo ne ES 
įmonėms sritį, reikėtų rinktis apibūdintąjį 
apyvartos kriterijų, nes juo nustatomas 
teritorinis ryšys tarp trečiųjų valstybių 
įmonių ir Sąjungos teritorijos. Apyvarta 
yra rodiklis, parodantis poveikį, kurį tų 
įmonių veikla gali turėti vidaus rinkai. 
Pagal tarptautinę teisę dėl tokio poveikio 
yra pateisinamas Sąjungos teisės taikymas 
trečiųjų valstybių įmonėms. Siekiant 
užtikrinti, kad būtų nustatyta atitinkama tų 
įmonių apyvarta, turėtų būti taikomi 
metodai, skirti ne ES įmonių grynajai 
apyvartai apskaičiuoti, kaip nustatyta 
Direktyvoje 2013/34/ES su pakeitimais, 
padarytais Direktyva (ES) 2021/2101. Kita 
vertus, siekiant veiksmingo šios direktyvos 
vykdymo užtikrinimo, nustatant, kurioms 
trečiųjų valstybių įmonėms taikytina ši 
direktyva, neturėtų būti taikoma slenkstinė 
darbuotojų skaičiaus riba, nes „darbuotojų“ 
samprata šioje direktyvoje yra pagrįsta 
Sąjungos teise ir negali būti lengvai 
perkeliama už Sąjungos ribų. Todėl, nesant 
aiškios ir nuoseklios metodikos, be kita ko, 
apskaitos sistemose, pagal kurią būtų 
nustatomas darbuotojų skaičius trečiųjų 
valstybių įmonėse, tokia darbuotojų 
skaičiaus riba lemtų teisinį netikrumą ir 
priežiūros institucijoms būtų sunku ją 
taikyti. Apyvarta turėtų būti apibrėžiama 
remiantis Direktyva 2013/34/ES, kurioje 
jau nustatyti metodai ne Sąjungos įmonių 
grynajai apyvartai apskaičiuoti, nes 

(24) apibrėžiant taikymo ne ES 
įmonėms sritį, reikėtų rinktis apibūdintąjį 
apyvartos kriterijų, nes juo nustatomas 
teritorinis ryšys tarp trečiųjų valstybių 
įmonių ir Sąjungos teritorijos. Apyvarta 
yra rodiklis, parodantis poveikį, kurį tų 
įmonių veikla gali turėti vidaus rinkai. 
Pagal tarptautinę teisę dėl tokio poveikio 
yra pateisinamas Sąjungos teisės taikymas 
trečiųjų valstybių įmonėms. Siekiant 
užtikrinti, kad būtų nustatyta atitinkama tų 
įmonių apyvarta, turėtų būti taikomi 
metodai, skirti ne ES įmonių grynajai 
apyvartai apskaičiuoti, kaip nustatyta 
Direktyvoje 2013/34/ES su pakeitimais, 
padarytais Direktyva (ES) 2021/2101. Kita 
vertus, siekiant veiksmingo šios direktyvos 
vykdymo užtikrinimo, nustatant, kurioms 
trečiųjų valstybių įmonėms taikytina ši 
direktyva, neturėtų būti taikoma slenkstinė 
darbuotojų skaičiaus riba, nes „darbuotojų“ 
samprata šioje direktyvoje yra pagrįsta 
Sąjungos teise ir negali būti lengvai 
perkeliama už Sąjungos ribų. Todėl, nesant 
aiškios ir nuoseklios metodikos, be kita ko, 
apskaitos sistemose, pagal kurią būtų 
nustatomas darbuotojų skaičius trečiųjų 
valstybių įmonėse, tokia darbuotojų 
skaičiaus riba lemtų teisinį netikrumą ir 
priežiūros institucijoms būtų sunku ją 
taikyti. Apyvarta turėtų būti apibrėžiama 
remiantis Direktyva 2013/34/ES, kurioje 
jau nustatyti metodai ne Sąjungos įmonių 
grynajai apyvartai apskaičiuoti, nes 
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tarptautinėse apskaitos sistemose apyvartos 
ir pajamų apibrėžtys yra panašios. Siekiant 
užtikrinti, kad priežiūros institucija žinotų, 
kurios trečiųjų valstybių įmonės turi 
reikiamą apyvartą Sąjungoje, kad patektų į 
šios direktyvos taikymo sritį, šioje 
direktyvoje turėtų būti reikalaujama, kad 
valstybės narės, kurioje gyvena arba yra 
įsisteigęs trečiosios valstybės įmonės 
įgaliotasis atstovas, priežiūros institucija ir 
(jei skiriasi) tos valstybės narės, kurioje ta 
įmonė finansiniais metais, ėjusiais prieš 
paskutiniuosius finansinius metus, turėjo 
didžiąją dalį savo grynosios apyvartos 
Sąjungoje, priežiūros institucija būtų 
informuojama, kad atitinkama įmonė yra į 
šios direktyvos taikymo sritį patenkanti 
įmonė;

tarptautinėse apskaitos sistemose apyvartos 
ir pajamų apibrėžtys yra panašios. Turėtų 
būti laikoma, kad trečiųjų šalių įmonės 
turi grynąją apyvartą Sąjungoje, net jei 
jos veikia ne tiesiogiai Sąjungoje, o per 
įvairias struktūras, įskaitant, inter alia, 
patronuojamąsias įmones ir filialus bei 
vertikaliuosius susitarimus mainais už 
autorinį atlyginimą, – kaip nurodyta 
Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinių principų aiškinamajame 
vadove –, taip pat užsakomųjų paslaugų 
susitarimus arba subrangos susitarimus. 
Siekiant užtikrinti, kad priežiūros 
institucija žinotų, kurios trečiųjų valstybių 
įmonės turi reikiamą apyvartą Sąjungoje, 
kad patektų į šios direktyvos taikymo sritį, 
šioje direktyvoje turėtų būti reikalaujama, 
kad valstybės narės, kurioje gyvena arba 
yra įsisteigęs trečiosios valstybės įmonės 
įgaliotasis atstovas, priežiūros institucija ir 
(jei skiriasi) tos valstybės narės, kurioje ta 
įmonė finansiniais metais, ėjusiais prieš 
paskutiniuosius finansinius metus, turėjo 
didžiąją dalį savo grynosios apyvartos 
Sąjungoje, priežiūros institucija būtų 
informuojama, kad atitinkama įmonė yra į 
šios direktyvos taikymo sritį patenkanti 
įmonė;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant prasmingai prisidėti prie 
tvarios pertvarkos, išsamus patikrinimas 
pagal šią direktyvą turėtų būti atliekamas 
atsižvelgiant į neigiamą poveikį asmenų, 
kuriems teikiama apsauga, žmogaus 
teisėms dėl vienos iš teisių ar draudimų, 
įtvirtintų šios direktyvos priede nurodytose 
tarptautinėse konvencijose, pažeidimo. 
Siekiant užtikrinti visapusišką žmogaus 
teisių aprėptį, draudimo ar teisės, 
konkrečiai nenurodytų tame priede, 

(25) siekiant prasmingai prisidėti prie 
tvarios pertvarkos, išsamus patikrinimas 
pagal šią direktyvą turėtų būti atliekamas 
vengiant bet kokio neigiamo poveikio 
asmens ar asmenų grupės naudojimuisi 
žmogaus ir darbuotojų teisėmis, kaip 
įtvirtinta tarptautinėse konvencijose, ir 
atsižvelgiant į neigiamą poveikį asmenų, 
kuriems teikiama apsauga, žmogaus 
teisėms dėl vienos iš teisių ar draudimų, 
įtvirtintų šios direktyvos priede nurodytose 
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pažeidimas, tiesiogiai kenkiantis teisėtam 
interesui, kuriam apsauga teikiama tomis 
konvencijomis, taip pat turėtų būti 
priskiriamas prie neigiamo poveikio 
žmogaus teisėms, kuriam taikoma ši 
direktyva, jeigu atitinkama įmonė būtų 
galėjusi pagrįstai nustatyti tokio 
pažeidimo riziką ir bet kokias tinkamas 
priemones, kurių reikėtų imtis, kad būtų 
laikomasi išsamaus patikrinimo prievolių 
pagal šią direktyvą, atsižvelgiant į visas 
svarbias jų veiklos aplinkybes, kaip antai 
konkretų sektorių ir veiklos aplinką. 
Išsamus patikrinimas taip pat turėtų 
apimti neigiamą poveikį aplinkai, 
atsirandantį pažeidus vieną iš draudimų ir 
įsipareigojimų pagal šios direktyvos priede 
nurodytas tarptautines aplinkos apsaugos 
konvencijas;

tarptautinėse konvencijose, pažeidimo arba 
dėl to, kad nebuvo nustatytos tinkamos 
kovos su korupcija išsamaus patikrinimo 
priemonės. Siekiant užtikrinti visapusišką 
žmogaus ir darbuotojų teisių aprėptį, 
draudimo ar teisės, konkrečiai nenurodytų 
tame priede, pažeidimas, tiesiogiai 
kenkiantis teisėtam interesui, kuriam 
apsauga teikiama tomis konvencijomis, 
taip pat turėtų būti priskiriamas prie 
neigiamo poveikio žmogaus teisėms ar 
darbuotojų teisėms, kuriam taikoma ši 
direktyva. Išsamus patikrinimas taip pat 
turėtų apimti neigiamą poveikį aplinkai, 
atsirandantį pažeidus vieną iš draudimų ir 
įsipareigojimų, nustatytų pagal Sąjungos 
ir tarptautinę aplinkos teisę, įskaitant, be 
kita ko, pagal šios direktyvos priede 
nurodytas tarptautines aplinkos apsaugos 
konvencijas, arba dėl to, kad nebuvo 
nustatytos tinkamos kovos su korupcija 
išsamaus patikrinimo priemonės, visų 
pirma neigiamą poveikį oro kokybei, oro 
ir atmosferos taršai, vandens taršai, 
vandens užkrėtimui, prieigai prie vandens 
ir gėlo vandens išeikvojimui, dirvožemiui, 
pavyzdžiui, dirvožemio taršai, dirvožemio 
užkrėtimui, dirvožemio erozijai ir 
dirvožemio degradacijai, biologinei 
įvairovei, įskaitant žalą laukinei 
gyvūnijai, jūros dugnui ir jūros aplinkai, 
florai, faunai, natūralioms buveinėms ir 
ekosistemoms, žmonių sveikatai pagal 
bendros sveikatos koncepciją, klimatui, be 
kita ko, dėl išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio ir absorbentų 
naikinimo ar degradacijos;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) įmonių elgesys gali turėti neigiamą 
poveikį teisinei valstybei ir gero valdymo 
sistemoms, ypač besivystančiose šalyse. 
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Įmonės galėtų pasinaudoti esamais 
institucinių ir teisinių sistemų trūkumais 
ir vykdyti verslą, pažeisdamos esamas 
tarptautines ar regionines teisės sistemas, 
visų pirma nesilaikydamos taisyklių, 
įskaitant mokesčių nemokėjimą, 
darydamos įtaką savo demokratiniams, 
teisės vykdomiesiems, administraciniams 
ar teisminiams procesams korupciniais 
veiksmais, smurtu ar bauginimu arba kai 
įmonės yra tiesiogiai ar netiesiogiai 
įsivėlusios į nusikalstamą veiklą, o tai gali 
sukelti rimtų pasekmių toms šalims ir jų 
bendruomenėms. Korupcija ir 
nepakankamas teisinės valstybės principo 
taikymas daro didelę žalą pagarbai 
žmogaus teisėms ir aplinkai. Korupcija 
leidžia įmonėms išvengti atsakomybės už 
poveikį, daromą žmogaus teisėms ir 
aplinkai, teisinei valstybei ir geram 
valdymui, kelia pavojų žmogaus teisių ir 
aplinkos gynėjams, silpnina valdžios 
institucijų (pvz., darbo inspekcijos ir 
aplinkos apsaugos institucijų) nuostatų 
vykdymo užtikrinimo veiklos ir teismo 
procesų kokybę, dažnumą ir pasitikėjimą 
jais;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekdamos atlikti tinkamą savo 
veiklos, savo patronuojamųjų įmonių ir 
savo vertės grandinių išsamų patikrinimą 
žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos srityse 
įmonės, kurioms taikoma ši direktyva, 
turėtų integruoti išsamų patikrinimą į 
įmonės politiką, nustatyti galimą ir realų 
neigiamą poveikį žmogaus teisėms ir 
aplinkai, užkirsti kelią tam poveikiui, jį 
švelninti, taip pat jį sustabdyti ir kuo labiau 
sumažinti, be to, nustatyti ir taikyti skundų 
nagrinėjimo procedūrą, stebėti priemonių, 
kurių imamasi pagal šioje direktyvoje 

(27) siekdamos atlikti tinkamą savo 
veiklos, savo patronuojamųjų įmonių ir 
savo vertės grandinių, pagamintų prekių ir 
suteiktų paslaugų per visą jų gyvavimo 
ciklą išsamų patikrinimą žmogaus teisių, 
darbuotojų teisių, aplinkos, teisinės 
valstybės ir gero valdymo srityse, įmonės, 
kurioms taikoma ši direktyva, turėtų, 
prasmingai pasikonsultavusios su 
suinteresuotaisiais subjektais, integruoti 
išsamų patikrinimą į įmonės politiką, 
nustatyti galimą ir realų neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms, aplinkai, teisinei 
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nustatytus reikalavimus, veiksmingumą ir 
viešai informuoti apie savo išsamų 
patikrinimą. Siekiant užtikrinti aiškumą 
įmonėms, šioje direktyvoje visų pirma 
reikėtų aiškiai skirti veiksmus, kuriais 
užkertamas kelias galimam neigiamam 
poveikiui arba jis švelninamas ar 
sustabdomas arba, jei tai neįmanoma, 
realus neigiamas poveikis kuo labiau 
sumažinamas;

valstybei ir geram valdymui, užkirsti kelią 
tam poveikiui, jį švelninti, taip pat jį 
sustabdyti ir kuo labiau sumažinti, be to, 
nustatyti ir taikyti skundų teikimo 
mechanizmą, stebėti ir įvertinti priemonių, 
kurių imamasi pagal šioje direktyvoje 
nustatytus reikalavimus, veiksmingumą, 
teikti ataskaitas dėl savo išsamaus 
patikrinimo ir susijusios informacijos, 
siekiant padėti įmonėms, jų 
patronuojamosioms įmonėms ir verslo 
partneriams, veikiantiems besivystančiose 
šalyse, nustatyti faktinį ar galimą 
neigiamą poveikį žmogaus teisėms, 
darbuotojų teisėms, aplinkai, teisinei 
valstybei ir gero valdymo sistemoms, 
užkirsti jam kelią ir veiksmingai jį šalinti. 
Siekiant užtikrinti aiškumą įmonėms, šioje 
direktyvoje visų pirma reikėtų aiškiai skirti 
veiksmus, kuriais užkertamas kelias 
galimam neigiamam poveikiui arba jis 
švelninamas ar sustabdomas arba, jei tai 
neįmanoma, realus neigiamas poveikis kuo 
labiau sumažinamas ir numatomos žalos 
atitaisymo priemonės;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti, kad išsamus 
patikrinimas būtų įmonių verslo politikos 
dalimi, ir laikantis atitinkamos tarptautinės 
sistemos, įmonės turėtų integruoti išsamų 
patikrinimą į visas savo įmonės politikos 
sritis ir nustatyti išsamaus patikrinimo 
politiką. Išsamaus patikrinimo politikoje 
turėtų būti apibūdintas įmonės požiūris į 
išsamų patikrinimą, taip pat iš ilgalaikės 
perspektyvos, ir pateiktas elgesio kodeksas 
su apibūdintomis taisyklėmis ir principais, 
kurių turi laikytis įmonės darbuotojai ir 
patronuojamosios įmonės; apibūdintus 
procesus, nustatytus siekiant atlikti išsamų 
patikrinimą, įskaitant priemones, kurių 

(28) siekiant užtikrinti, kad išsamus 
patikrinimas būtų įmonių verslo politikos 
dalimi, ir laikantis atitinkamos tarptautinės 
sistemos, įmonės turėtų integruoti išsamų 
patikrinimą į visas savo įmonės politikos 
sritis ir nustatyti išsamaus patikrinimo 
politiką. Išsamaus patikrinimo politikoje 
turėtų būti apibūdintas įmonės požiūris į 
išsamų patikrinimą, taip pat iš ilgalaikės 
perspektyvos, ir pateiktas elgesio kodeksas 
su apibūdintomis taisyklėmis ir principais, 
kurių turi laikytis įmonės darbuotojai, 
patronuojamosios įmonės ir subjektai, su 
kuriais įmonė ar bet kuri jos 
patronuojamoji įmonė palaiko verslo 
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imamasi tikrinant elgesio kodekso 
laikymąsi ir plečiant jo taikymą 
įtvirtintiems verslo santykiams. Elgesio 
kodeksas turėtų būti taikomas visoms 
susijusioms įmonių funkcijoms ir 
operacijoms, įskaitant įsigijimo ir pirkimo 
sprendimus. Įmonės taip pat turėtų kasmet 
atnaujinti savo išsamaus patikrinimo 
politiką;

santykius; apibūdinti procesai, kurie 
įdiegti siekiant atlikti išsamų patikrinimą; 
apibūdintos priemonės, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią galimam neigiamam 
poveikiui ir jį sušvelninti, taip pat 
pašalinti faktinį neigiamą poveikį ir kuo 
labiau sumažinti jo mastą; apibūdintos 
taisomosios priemonės, kurių imtasi per 
praėjusius metus įtarus, kad pažeidžiamas 
elgesio kodeksas ir daromas bet koks 
naujas neigiamas poveikis; apibūdinti 
šioje direktyvoje numatyti skundų teikimo 
mechanizmai; apibūdinti procesų, 
priemonių ir procedūrų vertinimo 
rezultatai. Elgesio kodeksas turėtų būti 
taikomas visoms susijusioms įmonių 
funkcijoms ir operacijoms, įskaitant 
įsigijimo ir pirkimo sprendimus. Įmonės 
turi taikyti atitinkamą politiką, kad 
išsamaus patikrinimo proceso išlaidų 
neperkeltų silpnesnėje padėtyje esantiems 
verslo partneriams. Išsamaus patikrinimo 
politika visų pirma turėtų apimti bendrų 
investicijų strategiją, skirtą silpnesnių 
verslo partnerių gebėjimams atlikti 
išsamų patikrinimą stiprinti. Įmonės taip 
pat turėtų kasmet atnaujinti savo išsamaus 
patikrinimo politiką;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) laikydamosi išsamaus patikrinimo 
prievolių, įmonės turi imtis tinkamų 
priemonių neigiamam poveikiui nustatyti, 
užkirsti jam kelią ir jį sustabdyti. „Tinkama 
priemonė“ turėtų būti suprantama kaip 
priemonė, kuria gebama pasiekti išsamaus 
patikrinimo tikslus, kuri yra proporcinga 
neigiamo poveikio dydžiui ir tikimybei ir 
pagrįstai prieinama įmonei, atsižvelgiant į 
konkretaus atvejo aplinkybes, įskaitant 
atitinkamo ekonomikos sektoriaus ir 
konkrečių verslo santykių specifiką ir su 

(29) laikydamosi išsamaus patikrinimo 
prievolių, įmonės turi imtis tinkamų 
priemonių neigiamam poveikiui nustatyti, 
užkirsti jam kelią ir jį sustabdyti. „Tinkama 
priemonė“ turėtų būti suprantama kaip 
priemonė, kuria gebama pasiekti išsamaus 
patikrinimo tikslus, kuri yra proporcinga 
neigiamo poveikio dydžiui ir tikimybei ir 
pagrįstai prieinama įmonei, atsižvelgiant į 
konkretaus atvejo aplinkybes, įskaitant 
atitinkamo ekonomikos sektoriaus ir 
konkrečių verslo santykių specifiką ir su 
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jais susijusią įmonės įtaką, taip pat poreikį 
užtikrinti veiksmų prioritetų nustatymą. 
Šiomis aplinkybėmis, pagal tarptautines 
sistemas, įmonės turima įtaka verslo 
santykiams turėtų apimti, viena vertus, jos 
gebėjimą įtikinti verslo partnerius imtis 
veiksmų siekiant sustabdyti neigiamą 
poveikį arba užkirsti jam kelią (pvz., 
naudojantis nuosavybės arba faktine 
kontrole, įtaka rinkoje, kvalifikacinės 
atrankos reikalavimais, verslo paskatų 
susiejimu su žmogaus teisėmis ir 
aplinkosauginiu veiksmingumu ar kt.), ir, 
kita vertus, įtakos ar sverto, kuriuo įmonė 
gali pagrįstai naudotis, pvz., 
bendradarbiaudama su atitinkamu verslo 
partneriu arba užmegzdama ryšius su kita 
įmone, kuri yra tiesioginė verslo santykių, 
siejamų su neigiamu poveikiu, verslo 
partnerė, dydį;

jais susijusią įmonės įtaką, taip pat poreikį 
užtikrinti veiksmų prioritetų nustatymą. 
Šiomis aplinkybėmis, pagal tarptautines 
sistemas, įmonės turima įtaka verslo 
santykiams turėtų apimti, viena vertus, jos 
gebėjimą įtikinti verslo partnerius imtis 
veiksmų siekiant sustabdyti neigiamą 
poveikį arba užkirsti jam kelią (pvz., 
naudojantis nuosavybės arba faktine 
kontrole, įtaka rinkoje, kvalifikacinės 
atrankos reikalavimais, verslo paskatų 
susiejimu su žmogaus teisėmis, 
aplinkosauginiu, teisinės valstybės 
principo taikymo ir gero valdymo 
veiksmingumu ar kt.), ir, kita vertus, įtakos 
ar sverto, kuriuo įmonė gali pagrįstai 
naudotis, pvz., bendradarbiaudama su 
atitinkamu verslo partneriu arba 
užmegzdama ryšius su kita įmone, kuri yra 
tiesioginė verslo santykių, siejamų su 
neigiamu poveikiu, verslo partnerė, dydį;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) pagal šioje direktyvoje nustatomas 
išsamaus patikrinimo prievoles įmonė 
turėtų nustatyti realų arba galimą neigiamą 
poveikį žmogaus teisėms ir aplinkai. Kad 
neigiamas poveikis galėtų būti visapusiškai 
nustatytas, toks nustatymas turėtų būti 
grindžiamas kiekybine ir kokybine 
informacija. Pavyzdžiui, įmonė dėl 
neigiamo poveikio aplinkai turėtų gauti 
informacijos apie pirmines sąlygas 
didesnės rizikos vietose ar objektuose, 
esančiuose vertės grandinėse. Neigiamo 
poveikio nustatymas turėtų apimti 
dinamišką ir reguliariai atliekamą žmogaus 
teisių ir aplinkosauginių aspektų vertinimą 
prieš pradedant naują veiklą ar santykius, 
prieš priimant svarbius sprendimus ar 
atliekant veiklos pakeitimus; reaguojant į 
veiklos aplinkos pokyčius ar juos 

(30) pagal šioje direktyvoje nustatomas 
išsamaus patikrinimo prievoles įmonė 
turėtų nustatyti realų arba galimą neigiamą 
poveikį žmogaus teisėms, darbuotojų 
teisėms, aplinkai, teisinei valstybei ir 
geram valdymui. Kad neigiamas poveikis 
galėtų būti visapusiškai nustatytas, toks 
nustatymas turėtų būti grindžiamas 
informacija, gauta po prasmingo 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo, taip 
pat papildomais kiekybiniais ir 
kokybiniais duomenimis. Pavyzdžiui, 
įmonė dėl neigiamo poveikio aplinkai 
turėtų gauti informacijos apie pirmines 
sąlygas didesnės rizikos vietose ar 
objektuose, esančiuose vertės grandinėse. 
Neigiamo poveikio nustatymas turėtų 
apimti dinamišką ir reguliariai atliekamą 
žmogaus teisių, darbuotojų teisių, 
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prognozuojant; taip pat toks vertinimas 
atliekamas periodiškai, bent kas 12 
mėnesių, per visą veiklos ar verslo santykių 
laikotarpį. Reguliuojamosios finansų 
įmonės, teikiančios paskolą, kreditą ar kitas 
finansines paslaugas, turėtų nustatyti 
neigiamą poveikį tik sutarties sudarymo 
metu. Nustatydamos neigiamą poveikį, 
įmonės taip pat turėtų nustatyti ir įvertinti 
su verslo santykiais susijusio verslo 
modelio ir strategijų, apimančių prekybos, 
įsigijimo ir kainodaros praktiką, poveikį. 
Jeigu įmonė negali vienu kartu užkirsti 
kelio visam savo neigiamam poveikiui ar 
jo sustabdyti ar kuo labiau sumažinti, ji 
turėtų gebėti nustatyti savo veiksmų 
prioritetus, imdamasi priemonių, kurios yra 
tai įmonei pagrįstai prieinamos, 
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes;

aplinkosauginių, teisinės valstybės ir gero 
valdymo aspektų vertinimą prieš pradedant 
naują veiklą ar santykius, prieš priimant 
svarbius sprendimus ar atliekant veiklos 
pakeitimus; reaguojant į veiklos pokyčius 
ar juos prognozuojant toks vertinimas 
atliekamas periodiškai, bent kas 12 
mėnesių, per visą veiklos ar verslo santykių 
laikotarpį. Turėtų būti parengtos tinkamos 
gairės, kuriomis būtų užtikrinta, kad 
reguliuojamosios finansų įmonės, 
teikiančios paskolą, kreditą ar kitas 
finansines paslaugas, galėtų tinkamai 
nustatyti neigiamą poveikį sutarties 
sudarymo metu, vykdydamos naujų 
atitinkamų klientų įtraukimo į rinką 
procesą, ir kasmet jį atnaujinti. 
Nustatydamos neigiamą poveikį, įmonės 
taip pat turėtų nustatyti ir įvertinti su verslo 
santykiais susijusio verslo modelio ir 
strategijų, apimančių prekybos, įsigijimo ir 
kainodaros praktiką, poveikį. Jeigu įmonė 
negali vienu kartu užkirsti kelio visam savo 
neigiamam poveikiui ar jo sustabdyti ar 
kuo labiau sumažinti, ji turėtų gebėti 
nustatyti savo veiksmų prioritetus, 
imdamasi priemonių, kurios yra tai įmonei 
pagrįstai prieinamos, atsižvelgiant į 
konkrečias aplinkybes; Siekdama tai 
padaryti efektyviai, įmonė, 
konsultuodamasi su suinteresuotaisiais 
subjektais, turėtų parengti ir įgyvendinti 
prioritetų nustatymo strategiją, kurioje 
būtų atsižvelgta į įvairių galimų neigiamų 
padarinių žmogaus teisėms, darbuotojų 
teisėms, aplinkai, teisinei valstybei ir gero 
valdymo sistemoms sunkumo lygį, 
tikimybę, trukmę, plitimą ir galimybę 
panaikinti;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) kad būtų išvengta nereikalingos (31) kad būtų išvengta nereikalingos 



PE736.709v02-00 28/124 AD\1271249LT.docx

LT

naštos mažesnėms įmonėms, veikiančioms 
didelio poveikio sektoriuose, kuriuos 
apima ši direktyva, tos įmonės turėtų turėti 
prievolę nustatyti tik tokį realų ar galimą 
didelį neigiamą poveikį, kuris yra svarbus 
atitinkamame sektoriuje;

naštos mažoms ir vidutinėms įmonėms 
(MVĮ), tos įmonės turėtų būti remiamos 
taikant tinkamas ir tikslines priemones;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) pagal tarptautinius standartus, 
užkertant kelią neigiamam poveikiui ir jį 
švelninant, taip pat sustabdant neigiamą 
poveikį ir jį kuo labiau sumažinant, turėtų 
būti atsižvelgiama į tų, kurie tą neigiamą 
poveikį patiria, interesus. Kad būtų galima 
toliau bendradarbiauti su verslo partneriu 
vertės grandinėje, užuot nutraukus verslo 
santykius (atsiribojus) ir galbūt taip 
padidinus neigiamą poveikį, šia direktyva 
turėtų būti užtikrinta, kad atsiribojimas 
būtų tik kraštutinis veiksmas, laikantis 
Sąjungos politikos dėl visiško vaikų darbo 
netoleravimo. Nutraukiant verslo 
santykius, kurių atveju nustatytas vaikų 
darbas, vaikui gali grėsti patirti dar 
didesnį neigiamą poveikį žmogaus 
teisėms. Todėl į tai derėtų atsižvelgti 
sprendžiant dėl tinkamų veiksmų, kurių 
reikėtų imtis;

(32) pagal tarptautinius standartus, 
užkertant kelią neigiamam poveikiui, jį 
švelninant ir ištaisant, taip pat sustabdant 
neigiamą poveikį ir jį kuo labiau 
sumažinant, turėtų būti visapusiškai 
atsižvelgiama į tų, kurie tą neigiamą 
poveikį patiria, interesus, poreikius ir 
aplinkybes, be to, šie veiksmai turėtų būti 
rengiami ir sprendimai dėl jų priimami 
prasmingai su tais asmenimis 
bendradarbiaujant. Įmonės, prieš 
priimdamos sprendimą sustabdyti arba 
nutraukti neigiamą poveikį, turėtų laiku, 
prieinamai, veiksmingai ir prasmingai 
bendradarbiauti su suinteresuotaisiais 
subjektais, kuriems tas sprendimas turi 
įtakos, ir turėtų šalinti dėl tokių veiksmų 
atsirandantį neigiamą poveikį; 
Laikydamosi Sąjungos politikos dėl 
visiško vaikų darbo netoleravimo, įmonės 
turėtų nutraukti verslo santykius, kurių 
atveju bet kokia forma išnaudojamas 
vaikų darbas, kaip apibrėžta TDO 
konvencijoje Nr. 182. Įmonė turėtų tai 
daryti atsakingai ir kraštutiniu atveju, kai 
priemonės, kurių imtasi vaikų darbui 
nutraukti, buvo nesėkmingos;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) pagal šia direktyva nustatomas 
išsamaus patikrinimo prievoles, jeigu 
įmonė nustato galimą neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms ar aplinkai, ji turėtų imtis 
tinkamų priemonių užkirsti kelią tokiam 
poveikiui ar jį pakankamai sušvelninti. 
Siekiant suteikti įmonėms teisinio aiškumo 
ir tikrumo, šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatyti veiksmai, kurių turėtų imtis 
įmonės, kad užkirstų kelią galimam 
neigiamam poveikiui ir jį sušvelnintų, kai 
tai tinkama, priklausomai nuo aplinkybių;

(33) pagal šia direktyva nustatomas 
išsamaus patikrinimo prievoles, jeigu 
įmonė nustato galimą neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms, darbuotojų teisėms, 
aplinkai, teisinei valstybei ir geram 
valdymui, ji turėtų imtis tinkamų 
priemonių užkirsti kelią tokiam poveikiui 
ar jį pakankamai sušvelninti. Siekiant 
suteikti įmonėms teisinio aiškumo ir 
tikrumo, šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatyti veiksmai, kurių turėtų imtis 
įmonės, kad užkirstų kelią galimam 
neigiamam poveikiui ir jį sušvelnintų, kai 
tai tinkama, priklausomai nuo aplinkybių;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant, kad būtų laikomasi 
poveikio prevencijos ir švelninimo 
prievolės pagal šią direktyvą, iš įmonių 
turėtų būti reikalaujama, kai tinka, imtis 
toliau nurodytų veiksmų. Įmonės turėtų 
parengti ir įgyvendinti prevencinių 
veiksmų planą, kai tai reikalinga dėl 
prevencinių priemonių sudėtingumo. 
Įmonės turėtų siekti iš tiesioginio 
partnerio, su kuriuo palaiko įtvirtintus 
verslo santykius, gauti sutartinių garantijų, 
kad jis užtikrins elgesio kodekso arba 
prevencinių veiksmų plano laikymąsi, be 
kita ko, prašydamas atitinkamų sutartinių 
garantijų iš savo partnerių tiek, kiek jų 
veikla įeina į atitinkamą įmonių vertės 
grandinę. Kartu su sutartinėmis 
garantijomis turėtų būti taikomos tinkamos 
priemonės atitikčiai tikrinti. Kad būtų 
užtikrinta visapusiška realaus ir galimo 
neigiamo poveikio prevencija, įmonės taip 
pat turėtų daryti investicijas, kuriomis 
siektų užkirsti kelią neigiamam poveikiui, 

(34) siekiant, kad būtų laikomasi 
poveikio prevencijos ir švelninimo 
prievolės pagal šią direktyvą, iš įmonių 
turėtų būti reikalaujama imtis toliau 
nurodytų veiksmų. Įmonės turėtų parengti 
ir įgyvendinti prevencinių veiksmų planą. 
Iš tiesioginio partnerio, su kuriuo palaiko 
verslo santykius, įmonės turėtų gauti 
sutartinių garantijų, kad jis užtikrins 
elgesio kodekso arba prevencinių veiksmų 
plano laikymąsi, be kita ko, gaudamos 
atitinkamų sutartinių garantijų iš savo 
partnerių tiek, kiek jų veikla įeina į 
atitinkamą įmonių vertės grandinę. Kartu 
su sutartinėmis garantijomis turėtų būti 
taikomos tinkamos priemonės atitikčiai 
tikrinti. Kad būtų užtikrinta visapusiška 
realaus ir galimo neigiamo poveikio 
prevencija, įmonės taip pat turėtų pritaikyti 
savo verslo modelius ir strategijas, 
įskaitant prekybos, pirkimų, įsigijimo ir 
kainodaros praktiką, bei investuoti, 
siekdamos užkirsti kelią neigiamam 
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teikti tikslinę ir proporcingą paramą MVĮ, 
su kuriomis palaiko įtvirtintus verslo 
santykius, kaip antai finansavimą, pvz., 
tiesioginį finansavimą, paskolas mažomis 
palūkanomis, tolesnio tiekimo garantijas ir 
pagalbą užsitikrinti finansavimą, padėti 
joms įgyvendinti elgesio kodeksą ar 
prevencinių veiksmų planą arba suteikti 
techninę pagalbą, kaip antai mokymą ar 
valdymo sistemų tobulinimą, taip pat 
bendradarbiauti su kitomis įmonėmis;

poveikiui, teikti tikslinę ir proporcingą 
paramą MVĮ, su kuriomis palaiko 
įtvirtintus verslo santykius, kaip antai 
finansavimą, pvz., tiesioginį finansavimą, 
paskolas mažomis palūkanomis, tolesnio 
tiekimo garantijas ir pagalbą užsitikrinti 
finansavimą, padėti joms įgyvendinti 
elgesio kodeksą ar prevencinių veiksmų 
planą arba suteikti techninę pagalbą, kaip 
antai mokymą ar valdymo sistemų 
tobulinimą, taip pat bendradarbiauti su 
kitomis įmonėmis;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekiant atsižvelgti į visas įmonei 
prieinamas galimybes tais atvejais, kai 
galimo poveikio problemų neįmanoma 
išspręsti apibūdintomis prevencijos ar 
mažinimo priemonėmis, šioje direktyvoje 
taip pat turėtų būti numatyta įmonės 
galimybė siekti sudaryti sutartį su 
netiesioginiu verslo partneriu, kad būtų 
užtikrintas įmonės elgesio kodekso ar 
prevencinių veiksmų plano laikymasis, ir 
imtis tinkamų priemonių tikrinant tokių 
netiesioginių verslo santykių atitiktį 
sutarties sąlygoms;

(35) siekiant atsižvelgti į visas įmonei 
prieinamas galimybes tais atvejais, kai 
galimo poveikio problemų neįmanoma 
išspręsti apibūdintomis prevencijos ar 
mažinimo priemonėmis, šioje direktyvoje 
taip pat turėtų būti numatytas reikalavimas 
įmonei siekti sudaryti sutartį su 
netiesioginiu verslo partneriu, kad būtų 
užtikrintas įmonės elgesio kodekso ar 
prevencinių veiksmų plano laikymasis, ir 
imtis tinkamų priemonių tikrinant tokių 
netiesioginių verslo santykių atitiktį 
sutarties sąlygoms;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) siekiant užtikrinti, kad galimo 
neigiamo poveikio prevencija ir 
švelninimas būtų veiksmingi, įmonės turėtų 
teikti pirmenybę ryšiams su partneriais, su 
kuriais palaiko verslo santykius savo vertės 

(36) siekiant užtikrinti, kad galimo 
neigiamo poveikio prevencija ir 
švelninimas būtų veiksmingi, įmonės turėtų 
teikti pirmenybę ryšiams su partneriais, su 
kuriais palaiko verslo santykius savo vertės 
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grandinėje, užuot nutraukusios tokius 
verslo santykius, – santykių nutraukimas 
turėtų būti tik kraštutinis veiksmas po 
nesėkmingų bandymų užkirsti kelią 
galimam neigiamam poveikiui ir jį 
sušvelninti. Tačiau šioje direktyvoje taip 
pat turėtų būti nustatyta įmonių pareiga tais 
atvejais, kai galimo neigiamo poveikio 
problemų neįmanoma išspręsti 
apibūdintomis prevencijos ar švelninimo 
priemonėmis, neužmegzti naujų arba 
neplėtoti esamų santykių su atitinkamu 
partneriu ir, jeigu tai leidžiama pagal tuos 
santykius reglamentuojančią teisę, 
laikinai sustabdyti komercinius santykius 
su atitinkamu partneriu, kartu dedant 
pastangas užkirsti kelią neigiamam 
poveikiui ir jį kuo labiau sumažinti, jei 
pagrįstai tikimasi, kad tos pastangos duos 
rezultatų artimiausiu laikotarpiu, arba 
nutraukti su atitinkama veikla susijusius 
verslo santykius, jei galimas neigiamas 
poveikis yra didelis. Kad įmonės galėtų 
vykdyti tą prievolę, valstybės narės turėtų 
numatyti galimybę nutraukti tokius verslo 
santykius pagal tų valstybių narių įstatymų 
reglamentuojamas sutartis. Gali būti taip, 
kad, siekiant užkirsti kelią neigiamam 
poveikiui netiesioginių verslo santykių 
lygmeniu, reikės bendradarbiauti su kita 
įmone, pavyzdžiui palaikančia tiesioginius 
sutartinius santykius su tiekėju. Kai kuriais 
atvejais toks bendradarbiavimas gali būti 
vienintelis realus būdas išvengti neigiamo 
poveikio, visų pirma tada, kai partneris, su 
kuriuo palaikomi netiesioginiai verslo 
santykiai, nėra pasirengęs sudaryti sutarties 
su atitinkama įmone. Šiais atvejais įmonė 
turėtų, laikydamasi konkurencijos teisės 
nuostatų, bendradarbiauti su tuo subjektu, 
kuris gali veiksmingiausiai užkirsti kelią 
neigiamam poveikiui arba jį sušvelninti 
netiesioginių verslo santykių lygmeniu;

grandinėje, užuot nutraukusios tokius 
verslo santykius, – santykių nutraukimas 
turėtų būti tik kraštutinis veiksmas po 
nesėkmingų bandymų užkirsti kelią 
galimam neigiamam poveikiui ir jį 
sušvelninti. Šioje direktyvoje taip pat 
turėtų būti nustatyta įmonių pareiga tais 
atvejais, kai galimo neigiamo poveikio 
problemų neįmanoma išspręsti 
apibūdintomis prevencijos ar švelninimo 
priemonėmis, neužmegzti naujų arba 
neplėtoti esamų santykių su atitinkamu 
partneriu ir laikinai sustabdyti komercinius 
santykius su atitinkamu partneriu, kartu 
dedant pastangas užkirsti kelią neigiamam 
poveikiui ir jį kuo labiau sumažinti ir 
prireikus ištaisyti, jei pagrįstai tikimasi, 
kad tos pastangos duos rezultatų pagal per 
nustatytą laiką įvykdytiną bendrą planą 
arba nutraukti verslo santykius, susijusius 
su atitinkama veikla, jei galimas 
neigiamas poveikis yra didelis arba jei 
neigiamas poveikis pasikartoja. Įmonė, 
prieš priimdama sprendimą dėl santykių 
atsisakymo, turėtų bendradarbiauti su 
suinteresuotaisiais subjektais, kuriems tas 
sprendimas turi įtakos, ir turėtų šalinti su 
sprendimu dėl atsisakymo susijusį 
neigiamą poveikį bei prireikus siekia 
atitaisyti buvusio neigiamo poveikio žalą. 
Kad įmonės galėtų vykdyti tą prievolę, 
valstybės narės turėtų numatyti galimybę 
nutraukti tokius verslo santykius pagal tų 
valstybių narių įstatymų reglamentuojamas 
sutartis. Gali būti taip, kad, siekiant užkirsti 
kelią neigiamam poveikiui netiesioginių 
verslo santykių lygmeniu, reikės 
bendradarbiauti su kita įmone, pavyzdžiui 
palaikančia tiesioginius sutartinius 
santykius su tiekėju. Kai kuriais atvejais 
toks bendradarbiavimas gali būti 
vienintelis realus būdas išvengti neigiamo 
poveikio, visų pirma tada, kai partneris, su 
kuriuo palaikomi netiesioginiai verslo 
santykiai, nėra pasirengęs sudaryti sutarties 
su atitinkama įmone. Šiais atvejais įmonė 
turėtų, laikydamasi konkurencijos teisės 
nuostatų, bendradarbiauti su tuo subjektu, 
kuris gali veiksmingiausiai užkirsti kelią 
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neigiamam poveikiui arba jį sušvelninti 
netiesioginių verslo santykių lygmeniu;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) tiesioginių ir netiesioginių verslo 
santykių atžvilgiu pramonės 
bendradarbiavimas, pramonės programos ir 
daugiašalės suinteresuotųjų subjektų 
iniciatyvos gali padėti įgyti papildomą 
įtakos svertą siekiant nustatyti neigiamą 
poveikį, užkirsti jam kelią ir jį sušvelninti. 
Todėl įmonės turėtų turėti galimybę 
naudotis tokiomis iniciatyvomis, kurios 
padėtų vykdyti joms tenkančias išsamaus 
patikrinimo prievoles, nustatytas šioje 
direktyvoje, tiek, kiek tokios programos ir 
iniciatyvos yra tinkamos tų prievolių 
vykdymui remti. Įmonės galėtų savo 
iniciatyva įvertinti tokių programų ir 
iniciatyvų suderinamumą su prievolėmis 
pagal šią direktyvą. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų visapusiškai informuojama apie tokias 
iniciatyvas, šioje direktyvoje taip pat turėtų 
būti numatytas Komisijos ir valstybių narių 
gebėjimas palengvinti informacijos apie 
tokias programas ar iniciatyvas ir jų 
rezultatus sklaidą. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, gali pateikti gairių dėl pramonės 
programų ir daugiašalių suinteresuotųjų 
subjektų iniciatyvų tinkamumo vertinimo;

(37) tiesioginių ir netiesioginių verslo 
santykių atžvilgiu pramonės 
bendradarbiavimas, pramonės programos ir 
daugiašalės suinteresuotųjų subjektų 
iniciatyvos gali padėti įgyti papildomą 
įtakos svertą siekiant nustatyti neigiamą 
poveikį, užkirsti jam kelią ir jį sušvelninti. 
Todėl įmonės turėtų turėti galimybę 
naudotis tokiomis iniciatyvomis, kurios 
padėtų vykdyti joms tenkančias išsamaus 
patikrinimo prievoles, nustatytas šioje 
direktyvoje, tiek, kiek tokios programos ir 
iniciatyvos yra tinkamos tų prievolių 
vykdymui remti. Įmonės galėtų savo 
iniciatyva įvertinti tokių programų ir 
iniciatyvų suderinamumą su prievolėmis 
pagal šią direktyvą. Vien tik pramonės 
schemų ir įvairių suinteresuotųjų 
subjektų iniciatyvų laikymasis neturėtų 
atleisti bendrovės nuo įsipareigojimų ir 
atleisti jos nuo atsakomybės už šioje 
direktyvoje nustatytų išsamaus 
patikrinimo įsipareigojimų pažeidimus. 
Siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai 
informuojama apie tokias iniciatyvas, šioje 
direktyvoje taip pat turėtų būti numatytas 
Komisijos ir valstybių narių gebėjimas 
palengvinti informacijos apie tokias 
programas ar iniciatyvas ir jų rezultatus 
sklaidą. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, gali pateikti gairių 
dėl pramonės programų ir daugiašalių 
suinteresuotųjų subjektų iniciatyvų 
tinkamumo vertinimo;

Pakeitimas 35



AD\1271249LT.docx 33/124 PE736.709v02-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) pagal šioje direktyvoje nustatytas 
išsamaus patikrinimo prievoles, jeigu 
įmonė nustato realų neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms ar aplinkai, ji turėtų imtis 
tinkamų priemonių tam poveikiui 
sustabdyti. Galima tikėtis, kad įmonė yra 
pajėgi sustabdyti realų savo veiklos ir savo 
patronuojamųjų įmonių veiklos neigiamą 
poveikį. Vis dėlto reikėtų išaiškinti, kad 
įtvirtintų verslo santykių atveju, kai 
neigiamo poveikio sustabdyti neįmanoma, 
įmonės turėtų tą poveikį kuo labiau 
sumažinti. Kai siekiama kuo labiau 
sumažinti neigiamą poveikį, turėtų būti 
reikalaujama pasiekti rezultatą, kuris būtų 
kiek įmanoma artimesnis visiškam to 
neigiamo poveikio sustabdymui. Siekiant 
suteikti įmonėms teisinio aiškumo ir 
tikrumo, šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatyta, kokių veiksmų įmonėms turėtų 
būti privaloma imtis, kad būtų sustabdytas 
realus neigiamas poveikis žmogaus teisėms 
ir aplinkai ir, kai tinkama, priklausomai 
nuo aplinkybių, tas poveikis būtų kuo 
labiau sumažintas;

(38) pagal šioje direktyvoje nustatytas 
išsamaus patikrinimo prievoles, jeigu 
įmonė nustato faktinį neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms, darbuotojų teisėms, 
aplinkai, teisinei valstybei ir geram 
valdymui, ji turėtų imtis tinkamų 
priemonių tam poveikiui sustabdyti. 
Galima tikėtis, kad įmonė yra pajėgi 
sustabdyti faktinį savo veiklos ir savo 
patronuojamųjų įmonių veiklos neigiamą 
poveikį ir reikalauti, kad partneriai darytų 
taip pat. Vis dėlto reikėtų išaiškinti, kad 
verslo santykių atveju, kai neigiamo 
poveikio sustabdyti neįmanoma, įmonės 
turėtų tą poveikį kiek įmanoma labiau 
sumažinti. Kai siekiama kuo labiau 
sumažinti neigiamą poveikį, turėtų būti 
reikalaujama pasiekti rezultatą, kuris būtų 
kiek įmanoma artimesnis visiškam to 
neigiamo poveikio sustabdymui. Siekiant 
suteikti įmonėms teisinio aiškumo ir 
tikrumo, šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatyta, kokių veiksmų įmonėms turėtų 
būti privaloma imtis, kad būtų sustabdytas 
realus neigiamas poveikis žmogaus 
teisėms, darbuotojų teisėms, aplinkai, 
teisinei valstybei ir geram valdymui ir, kai 
tinkama, priklausomai nuo aplinkybių, tas 
poveikis būtų kuo labiau sumažintas;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekiant, kad būtų laikomasi 
prievolės sustabdyti ir kuo labiau sumažinti 
realų neigiamą poveikį pagal šią direktyvą, 
iš įmonių turėtų būti reikalaujama, kai 
tinka, imtis toliau nurodytų veiksmų. Jos 

(39) siekiant, kad būtų laikomasi 
prievolės sustabdyti ir kuo labiau sumažinti 
realų neigiamą poveikį pagal šią direktyvą, 
iš įmonių turėtų būti reikalaujama, kai 
tinka, imtis toliau nurodytų veiksmų. Jos 
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turėtų neutralizuoti neigiamą poveikį arba 
jį kuo labiau sumažinti imdamosi veiksmų, 
proporcingų to neigiamo poveikio 
reikšmingumui ir mastui ir tam, kokią 
įtaką neigiamam poveikiui daro pačios 
įmonės elgesys. Kai būtina, atsižvelgiant į 
faktą, kad neigiamo poveikio iškart 
sustabdyti neįmanoma, įmonės turėtų 
parengti ir įgyvendinti taisomųjų veiksmų 
planą su nustatytais pagrįstais ir aiškiais 
veiksmų vykdymo terminais ir kokybiniais 
bei kiekybiniais pažangos vertinimo 
rodikliais. Įmonės taip pat turėtų siekti iš 
tiesioginio verslo partnerio, su kuriuo 
palaiko įtvirtintus verslo santykius, gauti 
sutartinių garantijų, kad jis užtikrins tos 
įmonės elgesio kodekso ir, prireikus, 
prevencinių veiksmų plano laikymąsi, be 
kita ko, prašydamas atitinkamų sutartinių 
garantijų iš savo partnerių tiek, kiek jų 
veikla įeina į atitinkamos įmonės vertės 
grandinę. Kartu su sutartinėmis 
garantijomis turėtų būti taikomos tinkamos 
priemonės atitikčiai tikrinti. Galiausiai, 
įmonės taip pat turėtų daryti investicijas, 
kuriomis siektų sustabdyti arba kuo labiau 
sumažinti neigiamą poveikį, teikti tikslinę 
ir proporcingą paramą MVĮ, su kuriomis 
palaiko įtvirtintus verslo santykius, ir 
bendradarbiauti su kitais subjektais, be kita 
ko, siekiant, kai tinka, stiprinti įmonės 
gebėjimą sustabdyti neigiamą poveikį;

turėtų neutralizuoti neigiamą poveikį arba 
jį kiek įmanoma labiau sumažinti 
imdamosi veiksmų, proporcingų to 
neigiamo poveikio reikšmingumui ir 
mastui. Kai būtina, atsižvelgiant į faktą, 
kad neigiamo poveikio iškart sustabdyti 
neįmanoma, įmonės turėtų parengti ir 
įgyvendinti taisomųjų veiksmų planą su 
nustatytais pagrįstais ir aiškiais veiksmų 
vykdymo terminais ir kokybiniais bei 
kiekybiniais pažangos vertinimo rodikliais. 
Taip pat iš tiesioginio verslo partnerio, su 
kuriuo palaiko verslo santykius, įmonės 
turėtų gauti sutartinių garantijų, kad jis 
užtikrins tos įmonės elgesio kodekso ir, 
prireikus, prevencinių veiksmų plano 
laikymąsi, be kita ko, gaudamos 
atitinkamų sutartinių garantijų iš savo 
partnerių tiek, kiek jų veikla įeina į 
atitinkamos įmonės vertės grandinę. Kartu 
su sutartinėmis garantijomis turėtų būti 
taikomos tinkamos priemonės atitikčiai 
tikrinti. Galiausiai, įmonės taip pat turėtų 
daryti investicijas, kuriomis siektų 
sustabdyti arba kiek įmanoma labiau 
sumažinti neigiamą poveikį, teikti tikslinę 
ir proporcingą paramą MVĮ, su kuriomis 
palaiko įtvirtintus verslo santykius, ir 
bendradarbiauti su kitais subjektais, be kita 
ko, siekiant stiprinti įmonės gebėjimą 
sustabdyti neigiamą poveikį;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) siekiant atsižvelgti į visas įmonei 
prieinamas galimybes tais atvejais, kai 
realaus poveikio problemų neįmanoma 
išspręsti apibūdintomis priemonėmis, šioje 
direktyvoje taip pat turėtų būti numatyta 
įmonės galimybė siekti sudaryti sutartį su 
netiesioginiu verslo partneriu, kad būtų 
užtikrintas įmonės elgesio kodekso ar 

(40) siekiant atsižvelgti į visas įmonei 
prieinamas galimybes tais atvejais, kai 
faktinio poveikio problemų neįmanoma 
išspręsti apibūdintomis priemonėmis, šioje 
direktyvoje taip pat turėtų būti numatytas 
galimas reikalavimas įmonei siekti 
sudaryti sutartį su netiesioginiu verslo 
partneriu, kad būtų užtikrintas įmonės 
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taisomųjų veiksmų plano laikymasis, ir 
imtis tinkamų priemonių tikrinant tokių 
netiesioginių verslo santykių atitiktį 
sutarties sąlygoms;

elgesio kodekso ar taisomųjų veiksmų 
plano laikymasis, ir imtis tinkamų 
priemonių tikrinant tokių netiesioginių 
verslo santykių atitiktį sutarties sąlygoms;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) siekiant užtikrinti, kad realaus 
neigiamo poveikio sustabdymas arba 
sumažinimas būtų veiksmingas, įmonės 
turėtų teikti pirmenybę ryšiams su 
partneriais, su kuriais palaiko verslo 
santykius savo vertės grandinėje, užuot 
nutraukusios tokius verslo santykius, – 
santykių nutraukimas turėtų būti tik 
kraštutinis veiksmas po nesėkmingų 
bandymų sustabdyti realų neigiamą poveikį 
arba jį kuo labiau sumažinti. Tačiau šioje 
direktyvoje taip pat turėtų būti nustatyta 
įmonių pareiga tais atvejais, kai realaus 
neigiamo poveikio neįmanoma sustabdyti 
ar pakankamai sušvelninti apibūdintomis 
priemonėmis, neužmegzti naujų arba 
neplėtoti esamų santykių su atitinkamu 
partneriu ir, jeigu tai leidžiama pagal tuos 
santykius reglamentuojančią teisę, 
laikinai sustabdyti komercinius santykius 
su atitinkamu partneriu, kartu dedant 
pastangas sustabdyti arba kuo labiau 
sumažinti neigiamą poveikį, arba nutraukti 
su atitinkama veikla susijusius verslo 
santykius, jei neigiamas poveikis laikomas 
labai dideliu. Kad įmonės galėtų vykdyti tą 
prievolę, valstybės narės turėtų numatyti 
galimybę nutraukti tokius verslo santykius 
pagal tų valstybių narių įstatymų 
reglamentuojamas sutartis.

(41) siekiant užtikrinti, kad realaus 
neigiamo poveikio sustabdymas arba 
sumažinimas būtų veiksmingas, įmonės 
turėtų teikti pirmenybę ryšiams su 
partneriais, su kuriais palaiko verslo 
santykius savo vertės grandinėje, užuot 
nutraukusios tokius verslo santykius, – 
santykių nutraukimas turėtų būti tik 
kraštutinis veiksmas po nesėkmingų 
bandymų sustabdyti realų neigiamą poveikį 
arba jį kuo labiau sumažinti. Tačiau šioje 
direktyvoje taip pat turėtų būti nustatyta 
įmonių pareiga tais atvejais, kai faktinio 
neigiamo poveikio neįmanoma sustabdyti 
ar pakankamai sušvelninti apibūdintomis 
priemonėmis, neužmegzti naujų arba 
neplėtoti esamų santykių su atitinkamu 
partneriu ir laikinai sustabdyti komercinius 
santykius su atitinkamu partneriu, kartu 
dedant pastangas sustabdyti arba kuo 
labiau sumažinti neigiamą poveikį, arba 
nutraukti su atitinkama veikla susijusius 
verslo santykius, jei neigiamas poveikis 
laikomas labai dideliu arba neigiamas 
poveikis kartojasi. Kad įmonės galėtų 
vykdyti tą prievolę, valstybės narės turėtų 
numatyti galimybę nutraukti tokius verslo 
santykius pagal tų valstybių narių įstatymų 
reglamentuojamas sutartis.

Pakeitimas 39
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Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) įmonės turėtų suteikti galimybę 
asmenims ir organizacijoms tiesiogiai teikti 
įmonei skundus tuo atveju, kai kyla 
pagrįstas susirūpinimas dėl realaus arba 
galimo neigiamo poveikio žmogaus 
teisėms ir aplinkai. Tarp organizacijų, 
galinčių teikti tokius skundus, turėtų būti 
profesinės sąjungos ir kiti darbuotojų 
atstovai, atstovaujantys atitinkamoje vertės 
grandinėje dirbantiems asmenims, taip pat 
pilietinės visuomenės organizacijos, 
veikiančios su atitinkama vertės grandine 
susijusiose srityse, jeigu jos turi žinių apie 
galimą arba realų neigiamą poveikį. 
Įmonės turėtų nustatyti tokių skundų 
nagrinėjimo procedūrą ir, kai tinka, 
informuoti darbuotojus, profesines 
sąjungas ir kitus darbuotojų atstovus apie 
tokius procesus. Naudojimasis skundų ir 
žalos atitaisymo mechanizmu neturėtų tapti 
kliūtimi skundo pateikėjui naudotis 
teisminėmis savo teisių gynimo 
priemonėmis. Laikantis tarptautinių 
standartų, turėtų būti galima skunduose 
prašyti įmonės imtis tinkamų tolesnių 
veiksmų, atsižvelgiant į skundą, ir susitikti 
su įmonės atstovais tinkamu lygiu siekiant 
apsvarstyti didelį galimą arba realų 
neigiamą poveikį, dėl kurio pateiktas 
skundas. Dėl tokios galimybės įmonės 
neturėtų sulaukti nepagrįstų raginimų;

(42) įmonės turėtų suteikti galimybę 
asmenims, grupėms, bendruomenėms, 
subjektams ir organizacijoms tiesiogiai 
teikti įmonei skundus tuo atveju, kai kyla 
pagrįstas susirūpinimas dėl faktinio arba 
galimo neigiamo poveikio žmogaus 
teisėms, darbuotojų teisėms, aplinkai, 
teisinei valstybei ir geram valdymui. Tarp 
organizacijų, galinčių teikti tokius 
nusiskundimus, turėtų būti profesinės 
sąjungos ir kiti darbuotojų atstovai, 
atstovaujantys atitinkamoje vertės 
grandinėje dirbantiems asmenims, taip pat 
pilietinės visuomenės organizacijos, 
žmogaus teisių ir aplinkos teisių, teisinės 
valstybės ir gero valdymo gynėjai arba kiti 
juridiniai ar fiziniai asmenys, kurių teisės 
aktais nustatytas tikslas yra ginti žmogaus 
teises, darbuotojų teises, aplinką ar teisinę 
valstybę ir gerą valdymą. Įmonės turėtų 
nustatyti tokių skundų nagrinėjimo 
procedūrą ir apie tokius procesus 
informuoti visus atitinkamus 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
darbuotojus, profesines sąjungas ir kitus 
darbuotojų atstovus. Naudojimasis skundų 
ir žalos atitaisymo mechanizmu neturėtų 
tapti kliūtimi skundo pateikėjui naudotis 
teisminėmis savo teisių gynimo 
priemonėmis. Laikantis tarptautinių 
standartų, turėtų būti galima skunduose 
prašyti įmonės imtis tinkamų tolesnių 
veiksmų, atsižvelgiant į skundą, ir susitikti 
su įmonės atstovais tinkamu lygiu siekiant 
apsvarstyti didelį galimą arba realų 
neigiamą poveikį, dėl kurio pateiktas 
skundas;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis



AD\1271249LT.docx 37/124 PE736.709v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) įmonės turėtų stebėti savo taikomų 
išsamaus patikrinimo priemonių 
įgyvendinimą ir veiksmingumą. Jos turėtų 
atlikti periodinius savo veiklos, savo 
patronuojamųjų įmonių ir, kiek tai susiję su 
įmonės vertės grandinėmis, savo įtvirtintų 
verslo santykių vertinimus siekdamos 
stebėti neigiamo poveikio žmogaus teisėms 
ir aplinkai nustatymo, prevencijos, 
sumažinimo, sustabdymo ir švelninimo 
veiksmingumą. Tokie vertinimai turėtų 
patvirtinti, kad neigiamas poveikis yra 
tinkamai nustatomas, kad įgyvendinamos 
išsamaus patikrinimo priemonės ir kad 
neigiamam poveikiui yra faktiškai 
užkirstas kelias arba jis sustabdytas. 
Siekiant užtikrinti, kad tokiuose 
vertinimuose pateikta informacija nebūtų 
pasenusi, jie turėtų būti atliekami bent kas 
12 mėnesių, o prireikus peržiūrimi dažniau, 
jei yra pagrindo manyti, kad gali būti 
atsiradusi reikšminga nauja neigiamo 
poveikio rizika;

(43) įmonės turėtų stebėti savo taikomų 
išsamaus patikrinimo priemonių 
įgyvendinimą ir veiksmingumą. Jos turėtų, 
pasitarusios su suinteresuotaisiais 
subjektais, atlikti periodinius savo veiklos, 
savo patronuojamųjų įmonių ir, kiek tai 
susiję su įmonės vertės grandinėmis, savo 
įtvirtintų verslo santykių vertinimus 
siekdamos stebėti neigiamo poveikio 
žmogaus teisėms, darbuotojų teisėms, 
aplinkai, teisinei valstybei ir geram 
valdymui nustatymo, prevencijos, 
sumažinimo, sustabdymo ir švelninimo 
veiksmingumą. Tokie vertinimai turėtų 
patvirtinti, kad neigiamas poveikis yra 
tinkamai nustatomas, kad įgyvendinamos 
išsamaus patikrinimo priemonės ir kad 
neigiamam poveikiui yra faktiškai 
užkirstas kelias arba jis sustabdytas. 
Siekiant užtikrinti, kad tokiuose 
vertinimuose pateikta informacija nebūtų 
pasenusi, jie turėtų būti atliekami bent kas 
12 mėnesių, o prireikus peržiūrimi dažniau, 
jei yra pagrindo manyti, kad gali būti 
atsiradusi reikšminga nauja neigiamo 
poveikio rizika;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) kaip ir pagal esamus Jungtinių 
Tautų verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniuose principuose ir EBPO 
sistemoje nustatytus tarptautinius 
standartus, išsamaus patikrinimo 
reikalavimai apima reikalavimą viešai 
pranešti svarbią informaciją apie išsamaus 
patikrinimo politiką, procesus ir veiklą, 
vykdomą siekiant nustatyti realų arba 
galimą neigiamą poveikį ir spręsti su juo 
susijusias problemas, įskaitant pranešimą 

(44) kaip ir pagal esamus Jungtinių 
Tautų verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniuose principuose ir EBPO 
sistemoje nustatytus tarptautinius 
standartus, išsamaus patikrinimo 
reikalavimai apima reikalavimą viešai 
pranešti svarbią informaciją apie išsamaus 
patikrinimo politiką, procesus ir veiklą, 
vykdomą siekiant nustatyti realų arba 
galimą neigiamą poveikį ir spręsti su juo 
susijusias problemas, įskaitant pranešimą 
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apie vykdant tą veiklą nustatytus faktus ir 
jos rezultatus. Pasiūlyme iš dalies pakeisti 
Direktyvos 2013/34/ES nuostatas dėl 
įmonių informacijos apie tvarumą teikimo 
nustatomos atitinkamos įmonių, kurioms 
taikoma ši direktyva, prievolės teikti 
informaciją. Todėl, siekiant nedubliuoti 
informacijos teikimo prievolių, šia 
direktyva neturėtų būti nustatyta jokių 
naujų prievolių teikti informaciją, 
papildomų toms prievolėms, kurios pagal 
Direktyvą 2013/34/ES nustatytos 
įmonėms, kurioms taikoma ta direktyva, ir 
informacijos teikimo standartams, kurie 
turėtų būti pagal ją parengti. Įmonės, 
kurios įeina į šios direktyvos taikymo sritį, 
tačiau neįeina į Direktyvos 2013/34/ES 
taikymo sritį, laikydamosi savo prievolės 
pranešti informaciją atliekant išsamų 
patikrinimą pagal šią direktyvą, turėtų 
savo interneto svetainėje paskelbti metinį 
pranešimą tarptautiniam verslui įprasta 
kalba;

apie vykdant tą veiklą nustatytus faktus ir 
jos rezultatus. Pasiūlyme iš dalies pakeisti 
Direktyvos 2013/34/ES nuostatas dėl 
įmonių informacijos apie tvarumą teikimo 
nustatomos atitinkamos įmonių, kurioms 
taikoma ši direktyva, prievolės teikti 
informaciją. Nepaisant ataskaitų teikimo 
reikalavimų pagal Direktyvą 2013/34/ES, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
įmonės teiktų ataskaitas klausimais, 
kuriems taikoma ši direktyva, savo 
interneto svetainėje prieinamu būdu ir 
laiku paskelbdamos savo išsamaus 
patikrinimo politiką, prevencijos veiksmų 
planus, koregavimo veiksmų planus, 
skundų nagrinėjimo procedūras, 
vertinimų rezultatų ataskaitas ir kitą 
susijusią informaciją;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) įmonės turėtų teikti 
suinteresuotiesiems subjektams tinkamą, 
išsamią ir reikšmingą informaciją apie 
esamą ir galimą neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms, darbuotojų teisėms, 
aplinkai, teisinei valstybei ir geram 
valdymui bei veiksmus, kurių buvo imtasi, 
kad būtų laikomasi jų išsamaus 
patikrinimo prievolės. Suinteresuotieji 
subjektai taip pat turėtų turėti galimybę 
prašyti įmonės pateikti papildomos 
informacijos apie veiksmus, kurių imtasi 
siekiant laikytis šioje direktyvoje nustatytų 
įpareigojimų. Komercinės ir pramoninės 
informacijos konfidencialumas netampa 
kliūtimi gauti informaciją, susijusią su 
nacionalinės teisės aktų, kuriais 
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perkeliama ši direktyva, nuostatų 
įgyvendinimu įmonėje;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) siekiant užtikrinti tinkamą šios 
direktyvos įgyvendinimą labai svarbu, kad 
visi atitinkami suinteresuotieji subjektai 
galėtų visapusiškai, saugiai, skaidriai, 
prasmingai ir veiksmingai dalyvauti 
visuose visos vertės grandinės išsamaus 
patikrinimo proceso etapuose. 
Atsižvelgiant į tarptautinius standartus, 
tas procesas turėtų būti interaktyvus, 
prieinamas, nuoseklus, nuolatinis, 
atžvalgus lyčiai ir vaikui ir pritaikytas 
pažeidžiamiems suinteresuotiesiems 
subjektams. Suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimas turėtų vykti laiku ir prieš 
priimant sprendimus, kurie galėtų turėti 
neigiamą poveikį. Visa svarbi informacija, 
kurios reikia suinteresuotiesiems 
subjektams, kad jie galėtų priimti 
informacija pagrįstus sprendimus, turėtų 
būti pateikiama glaustai, išsamiai, lengvai 
prieinamai ir skaidriai, įskaitant 
prasmingą informaciją apie veiksmus, 
projektus ir investicijas bei jų faktinį ir 
galimą neigiamą poveikį;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45b) Visų pirma įmonės turėtų skirti 
ypatingą dėmesį ir užtikrinti prasmingą 
potencialių paveiktų grupių, įskaitant 
darbuotojus, taip pat žmogaus teisių, 
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aplinkos teisių, teisinės valstybės ir gero 
valdymo gynėjus, dalyvavimą viso 
išsamaus patikrinimo proceso metu. 
Vadovaudamosi JT verslo ir žmogaus 
teisių pagrindiniais principais ir EBPO 
gairėmis, įmonės turėtų bendradarbiauti 
su galimai paveiktais suinteresuotaisiais 
subjektais, siekdamos suprasti jų interesus 
ir problemas bei į juos atsižvelgti. Jos 
turėtų ypač bendradarbiauti su tais, kurie 
gali būti labiausiai pažeidžiami dėl 
neigiamo poveikio, susijusio su įmonės 
veikla ar vertės grandine, pvz., 
smulkiaisiais ūkininkais, ūkio 
darbuotojais, čiabuvių tautomis ir vietos 
bendruomenėmis bei moterimis. Į 
atitinkamus dalyvavimo ir konsultavimosi 
procesus taip pat turėtų būti visapusiškai 
įtraukta čiabuvių tautų ir vietos 
bendruomenių teisė į laisvą, išankstinį ir 
informacija pagrįstą sutikimą, kaip 
numatyta Jungtinių Tautų deklaracijoje 
dėl čiabuvių tautų teisių (UNDRIP) ir 
TDO konvencijoje dėl čiabuvių ir gentimis 
gyvenančių tautų. Įtraukimo procese 
turėtų būti aiškiai pripažįstamas 
socialinio dialogo ir bendradarbiavimo su 
darbuotojų atstovais ir profesinėmis 
sąjungomis vaidmuo, kaip aprašyta EBPO 
gairėse ir Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) Trišalėje 
deklaracijoje dėl principų, susijusių su 
daugiašalėmis įmonėmis ir socialine 
politika;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45c) Komisija įsteigia ekspertų 
patariamąją grupę, kuri teikia informaciją 
ir atsako į klausimus apie šią direktyvą, 
kad būtų kuo labiau sumažintos 
įgyvendinimo išlaidos subjektams, 
patenkantiems į šios direktyvos taikymo 
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sritį ir nepatenkantiems į ją. Tai turėtų 
užtikrinti, kad apibendrinant išsamaus 
patikrinimo ataskaitą gauta informacija 
bus tiksli ir pateikta laiku. Dėl šios 
priežasties taip pat sumažės biurokratinė 
našta įmonėms;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) siekiant teikti paramą ir praktinių 
priemonių įmonėms arba valstybių narių 
institucijoms dėl to, kaip įmonės turėtų 
vykdyti joms tenkančias išsamaus 
patikrinimo prievoles, Komisija, 
naudodamasi susijusiomis tarptautinėmis 
gairėmis ir standartais kaip pavyzdžiu ir 
konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotaisiais subjektais, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, 
Europos aplinkos agentūra ir, kai tinka, 
tarptautinėmis organizacijomis, turinčiomis 
kompetenciją išsamaus patikrinimo srityje, 
turėtų turėti galimybę paskelbti gaires, be 
kita ko, konkretiems sektoriams arba dėl 
konkretaus neigiamo poveikio;

(46) siekiant teikti paramą ir praktinių 
priemonių įmonėms arba valstybių narių 
institucijoms dėl to, kaip įmonės turėtų 
vykdyti joms tenkančias išsamaus 
patikrinimo prievoles, Komisija, 
naudodamasi susijusiomis tarptautinėmis 
gairėmis ir standartais kaip pavyzdžiu ir 
konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotaisiais subjektais, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, 
Europos aplinkos agentūra, Europos 
Sąjungos bendradarbiavimo 
baudžiamosios teisenos srityje agentūra 
(Eurojustu), Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra 
(Europolu), Europos prokuratūra, 
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) ir, kai tinka, tarptautinėmis 
organizacijomis, turinčiomis kompetenciją 
išsamaus patikrinimo srityje, turėtų turėti 
galimybę paskelbti gaires, be kita ko, 
konkretiems sektoriams arba dėl 
konkretaus neigiamo poveikio;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) Komisija ir valstybės narės turėtų (49) Komisija ir valstybės narės turėtų 
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toliau bendradarbiauti su trečiosiomis 
valstybėmis partnerėmis siekiant padėti 
stiprinti gamintojų grandies ekonominės 
veiklos vykdytojų gebėjimą veiksmingai 
užkirsti kelią savo veiklos ir verslo 
santykių neigiamam poveikiui žmogaus 
teisėms ir aplinkai ir tą poveikį švelninti, 
ypač daug dėmesio skiriant smulkiųjų 
ūkininkų problemoms. Jos turėtų, 
naudodamosi savo kaimynystės ir 
vystomojo bei tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonėmis, teikti 
paramą trečiųjų valstybių vyriausybėms ir 
gamintojų grandies ekonominės veiklos 
vykdytojams trečiosiose valstybėse 
sprendžiant problemas, susijusias su jų 
veiklos ir verslo santykių gamintojų 
grandies rinkoje neigiamu poveikiu 
žmogaus teisėms ir aplinkai. Tai galėtų 
apimti darbą išvien su šalių partnerių 
vyriausybėmis, vietos privačiuoju 
sektoriumi ir suinteresuotaisiais subjektais 
šalinant pagrindines neigiamo poveikio 
žmogaus teisėms ir aplinkai priežastis;

toliau bendradarbiauti su trečiosiomis 
valstybėmis partnerėmis siekiant padėti 
stiprinti gamintojų grandies ekonominės 
veiklos vykdytojų gebėjimą veiksmingai 
užkirsti kelią savo veiklos ir verslo 
santykių neigiamam poveikiui žmogaus 
teisėms, darbuotojų teisėms, aplinkai, 
teisinei valstybei ir geram valdymui ir tą 
poveikį švelninti, ypač daug dėmesio 
skiriant smulkiųjų ūkininkų, kurie yra 
vieni iš labiausiai marginalizuotų 
pasaulinių vertės grandinių subjektų, 
problemoms. Jei smulkieji ūkininkai 
nepatenkina savo poreikių, jie negali sau 
leisti socialinių (pvz., leisti nedirbti 
vaikams) ir aplinkosauginių patobulinimų 
(pvz., neiškirsti miškų ar tvariai 
diversifikuoti), kurių iš jų tikisi pirkėjai, 
vyriausybės ir vartotojai. Nuo šiol 
Komisija ir valstybės narės turėtų, 
naudodamosi savo kaimynystės, vystymosi 
ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonėmis, taip pat prekybos 
priemonėmis, teikti paramą trečiųjų 
valstybių vyriausybėms ir gamintojų 
grandies ekonominės veiklos vykdytojams 
trečiosiose valstybėse sprendžiant 
problemas, susijusias su jų veiklos ir verslo 
santykių gamintojų grandies rinkoje 
neigiamu poveikiu žmogaus teisėms, 
darbuotojų teisėms, aplinkai, teisinei 
valstybei ir geram valdymui, be kita ko, 
pasitelkdamos gebėjimų stiprinimą ir 
ekspertines žinias, kuriais įmonėms, 
patenkančioms į šios direktyvos taikymo 
sritį, būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
vykdyti savo išsamaus patikrinimo 
prievoles. Tai galėtų apimti darbą išvien su 
šalių partnerių vyriausybėmis, vietos 
privačiuoju sektoriumi ir 
suinteresuotaisiais subjektais šalinant 
pagrindines neigiamo poveikio žmogaus 
teisėms, darbuotojų teisėms, aplinkai, 
teisinei valstybei ir geram valdymui 
priežastis. Be to, Komisija ir valstybės 
narės turėtų teikti tikslinę paramą 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
pilietinės visuomenės organizacijas ir 
žmogaus teisių, darbo teisių, aplinkos ir 
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teisinės valstybės bei gero valdymo 
gynėjus besivystančiose šalyse, kad būtų 
užtikrintas prasmingas ir saugus jų 
dalyvavimas visuose išsamaus patikrinimo 
procesuose. Visų pirma parama turėtų 
būti teikiama nacionalinėms ir vietos 
pilietinės visuomenės organizacijoms, kad 
jos stebėtų įmonių praktiką ir užtikrintų 
įmonių atskaitomybę, o specialios 
priemonės ir lėšos turėtų palengvinti 
galimybę kreiptis į teismą. Komisija taip 
pat turėtų apsvarstyti konkrečias paramos 
programas, skirtas žmogaus teisėms, 
darbuotojų teisėms, aplinkos ir teisinės 
valstybės principams ir gero valdymo 
gynėjams, kuriems kyla pavojus dėl jų 
vykdomos įmonių veiklos stebėsenos. Be 
to, Komisija ir valstybės narės turėtų 
stiprinti dialogą su trečiosiomis šalimis, 
kad prisidėtų prie aplinkos, kurioje 
atsakomųjų veiksmų rizika būtų kuo 
mažesnė, kūrimo;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) siekiant užtikrinti, kad šia direktyva 
būtų veiksmingai padedama kovoti su 
klimato kaita, įmonės turėtų patvirtinti 
planą, kuriuo būtų užtikrintas įmonės 
verslo modelio ir strategijos 
suderinamumas su perėjimu prie tvarios 
ekonomikos ir su visuotinio atšilimo 
apribojimu iki 1,5 °C pagal Paryžiaus 
susitarimą. Jeigu nustatoma arba turėtų 
būti nustatyta, kad vienas pagrindinių 
įmonės veiklos rizikos veiksnių ar 
pagrindinis jos poveikis yra susijęs su 
klimatu, įmonė turėtų į savo planą įtraukti 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo tikslus;

(50) siekiant užtikrinti, kad šia direktyva 
būtų veiksmingai padedama kovoti su 
klimato kaita, įmonės, konsultuodamosi su 
suinteresuotaisiais subjektais, turėtų 
patvirtinti planą, kuriuo būtų užtikrintas 
įmonės verslo modelio ir strategijos 
suderinamumas su perėjimu prie tvarios 
ekonomikos ir su visuotinio atšilimo 
apribojimu iki 1,5 °C pagal Paryžiaus 
susitarimą ir siekiant poveikio klimatui 
neutralumo tikslo ne vėliau kaip iki 
2050 m., kaip nustatyta Reglamente (ES) 
2021/1119, atsižvelgiant į naujausias 
IPCC ir Europos mokslinės patariamosios 
tarybos klimato kaitos klausimais 
rekomendacijas. Atitinkamai, įmonė turėtų 
į savo planą įtraukti išmetamo ŠESD 
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kiekio mažinimo tikslus;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) siekiant užtikrinti, kad toks 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo planas 
būtų tinkamai įgyvendinamas ir su juo būtų 
susietos direktoriams taikomos finansinės 
paskatos, į tą planą turėtų būti deramai 
atsižvelgiama nustatant direktorių 
kintamąjį atlyginimą, jeigu kintamasis 
atlyginimas siejamas su direktoriaus 
indėliu į įmonės verslo strategiją, 
ilgalaikius interesus ir tvarumą;

(51) siekiant užtikrinti, kad toks 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo planas 
būtų tinkamai įgyvendinamas ir su juo būtų 
susietos direktoriams taikomos finansinės 
paskatos, į tą planą turėtų būti deramai 
atsižvelgiama nustatant direktorių 
kintamąjį atlyginimą;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant veiksmingo nacionalinių 
priemonių, kuriomis įgyvendinama ši 
direktyva, vykdymo užtikrinimo, valstybės 
narės turėtų numatyti atgrasomas, 
proporcingas ir veiksmingas sankcijas už tų 
priemonių reikalavimų pažeidimus. Kad 
toks sankcijų režimas būtų veiksmingas, 
nacionalinių priežiūros institucijų 
skiriamos administracinės sankcijos turėtų 
apimti ir pinigines nuobaudas. Jeigu 
valstybės narės teisės sistema neteikia 
galimybės taikyti tokių administracinių 
sankcijų, kokios numatytos šioje 
direktyvoje, administracinių sankcijų 
taisyklės turėtų būti taikomos taip, kad 
sankciją inicijuotų kompetentinga 
priežiūros institucija, o ją skirtų teisminė 
institucija. Todėl būtina, kad tokios 
valstybės narės užtikrintų, kad jų taisyklių 

(54) siekiant veiksmingo nacionalinių 
priemonių, kuriomis įgyvendinama ši 
direktyva, vykdymo užtikrinimo, valstybės 
narės turėtų numatyti atgrasomas, 
proporcingas ir veiksmingas sankcijas už tų 
priemonių reikalavimų pažeidimus. Kad 
toks sankcijų režimas būtų veiksmingas, 
nacionalinių priežiūros institucijų 
skiriamos administracinės sankcijos turėtų 
apimti ir pinigines nuobaudas, kurios yra 
proporcingos įmonės apyvartai. Valstybės 
narės teisės sistema turėtų suteikti 
galimybę taikyti tokias administracines 
sankcijas, kokios numatytos šioje 
direktyvoje, nedarant poveikio jų peržiūrai 
kompetentingoje teisminėje institucijoje;
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ir sankcijų taikymo poveikis būtų toks pat 
kaip administracinių sankcijų, kurias 
skiria kompetentingos priežiūros 
institucijos;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) siekiant užtikrinti veiksmingą 
kompensaciją nukentėjusiesiems, 
patyrusiems neigiamą poveikį, turėtų būti 
reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų 
taisykles dėl įmonių civilinės atsakomybės 
už žalą, padarytą dėl išsamaus patikrinimo 
proceso nesilaikymo. Įmonė turėtų būti 
atsakinga už padarytą žalą, jeigu ji 
neatliko prievolių užkirsti kelią galimam 
neigiamam poveikiui ar jį sušvelninti, arba 
sustabdyti realų poveikį ar jį kuo labiau 
sumažinti, ir dėl šio prievolių neatlikimo 
buvo padarytas neigiamas poveikis, kurį 
derėjo nustatyti ir jam užkirsti kelią, jį 
sušvelninti, sustabdyti ar sumažinti 
tinkamomis priemonėmis, ir dėl to 
neigiamo poveikio buvo patirta žalos;

(56) siekiant užtikrinti veiksmingą 
kompensaciją nukentėjusiesiems, 
patyrusiems neigiamą poveikį, turėtų būti 
reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų 
taisykles dėl įmonių civilinės atsakomybės 
už žalą, padarytą dėl neigiamo poveikio. 
Įmonės turėtų būti atsakingos už žalą, 
padarytą dėl bet kokio neigiamo poveikio, 
atsiradusio dėl jų pačių arba jų 
patronuojamųjų įmonių veiklos. Kalbant 
apie neigiamą poveikį, atsirandantį dėl 
partnerių, su kuriais įmonės palaiko 
verslo santykius, veiklos, įmonės turėtų 
būti atsakingos už padarytą žalą, jeigu jos 
nevykdė prievolių užkirsti kelią galimam 
neigiamam poveikiui ar jį sušvelninti, arba 
sustabdyti realų poveikį ar jį kuo labiau 
sumažinti, ir dėl šio prievolių neatlikimo 
buvo padarytas neigiamas poveikis, kurį 
derėjo nustatyti ir jam užkirsti kelią, jį 
sušvelninti, sustabdyti ar sumažinti 
tinkamomis priemonėmis, ir dėl to 
neigiamo poveikio buvo patirta žalos;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) tais atvejais, kai žalos padaroma 
įtvirtintų netiesioginių verslo santykių 
lygmeniu, turėtų būti taikomos specialios 

(57) tais atvejais, kai žalos padaroma 
netiesioginių verslo santykių lygmeniu, bet 
kuris teisėtą interesą turintis asmuo turėtų 
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sąlygos dėl įmonės atsakomybės. Įmonė 
neturėtų būti atsakinga, jeigu ji 
įgyvendino konkrečias išsamaus 
patikrinimo priemones. Tačiau ji neturėtų 
būti dėl tokių priemonių įgyvendinimo 
atleista nuo atsakomybės tuo atveju, jei 
būtų nepagrįsta tikėtis, kad realūs 
veiksmai, kurių imamasi, įskaitant 
atitikties tikrinimą, būtų pakankami 
siekiant užkirsti kelią neigiamam 
poveikiui arba jį sušvelninti, sustabdyti ar 
kuo labiau sumažinti. Be to, vertinant 
atsakomybės buvimą ir apimtį, reikia 
deramai atsižvelgti į įmonės pastangas 
(kiek jos tiesiogiai susijusios su daroma 
žala) imtis bet kokių taisomųjų veiksmų, 
kurių iš jos reikalauja priežiūros 
institucija, bet kokias daromas susijusias 
investicijas ir bet kokią teikiamą tikslinę 
paramą, taip pat bet kokį 
bendradarbiavimą su kitais subjektais 
sprendžiant neigiamo poveikio savo vertės 
grandinėse problemas;

turėti teisę iš įmonės gauti informaciją 
apie visą žalos, padarytos dėl bet kokio 
neigiamo poveikio, mastą, o įmonei turėtų 
būti suteikta teisinė garantija gauti 
kompensaciją iš partnerių, su kuriais ji 
palaiko verslo santykius ir kurie yra 
atsakingi už neigiamą poveikį;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) nustatoma atsakomybės tvarka 
neapima nuostatų dėl to, kas turėtų 
įrodyti, kad įmonės veiksmai buvo 
pagrįstai pakankami nagrinėjamo atvejo 
aplinkybėmis, todėl šis klausimas 
paliekamas spręsti pagal nacionalinę 
teisę;

(58) didžiausios kliūtys kreiptis į teismą 
nukentėjusiems nuo neigiamo poveikio 
yra sunkumas įrodyti, kad įmonė nevykdo 
savo įsipareigojimų. Šioje direktyvoje 
nustatytų įsipareigojimų pažeidimus, 
kuriais padaroma žalos asmeniui ar 
asmenų grupei, ieškovams gali būti labai 
sunku įrodyti teisme ar kitoje 
kompetentingoje institucijoje, nes dažnai 
tam reikia turėti galimybę gauti 
informaciją, kurią turi tik įmonė. Todėl 
valstybės narės pagal savo nacionalines 
teismų sistemas imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad tais atvejais, kai asmenys, 
kurie mano, kad jie nukentėjo dėl to, kad 
nebuvo taikomos išsamaus patikrinimo 
pareigos, teismui ar kitai kompetentingai 
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institucijai nurodo faktines aplinkybes, 
leidžiančias daryti prielaidą, kad buvo 
tiesiogiai ar netiesiogiai pažeistos 
išsamaus patikrinimo pareigos, pats 
atsakovas turi įrodyti, kad įmonės 
veiksmai buvo pakankami nagrinėjamo 
atvejo aplinkybėmis, ir taip prisidėti prie 
galimybės naudotis veiksminga teisine 
gynyba;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58a) teisė į veiksmingą teisinę gynybą 
yra tarptautiniu mastu pripažinta 
žmogaus teisė, įtvirtinta Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos 8 straipsnyje 
ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių 
pakto 2 straipsnio 3 dalyje, ji taip pat yra 
pagrindinių teisių chartijos Sąjungos 
pagrindinė teisė, kaip apibrėžta Chartijos 
47 straipsnyje. Todėl valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad nukentėjusieji turėtų 
galimybę pasinaudoti veiksminga teisių 
gynimo priemone ir kad išlaidos bei 
proceso trukmė netrukdytų ieškovams 
kreiptis į teismą arba į ne teisines 
institucijas (struktūras arba 
mechanizmus). Šios priemonės galėtų 
būti, pavyzdžiui, viešasis finansavimas, 
įskaitant struktūrinę paramą 
nukentėjusiesiems nuo realaus ir galimo 
neigiamo poveikio, taikomų teismo ar 
administracinių mokesčių apribojimų 
arba galimybės gauti teisinę pagalbą;

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(59) pagal civilinės atsakomybės 
taisykles įmonės civilinė atsakomybė už 
žalą, padarytą dėl to, kad ji neatliko 
pakankamo išsamaus patikrinimo, neturėtų 
turėti poveikio jos patronuojamųjų įmonių 
civilinei atsakomybei ar jos tiesioginių ir 
netiesioginių verslo partnerių vertės 
grandinėje atitinkamai civilinei 
atsakomybei. Be to, civilinės atsakomybės 
taisyklės pagal šią direktyvą neturėtų daryti 
poveikio Sąjungos ar nacionalinėms 
taisyklėms dėl civilinės atsakomybės, 
susijusios su neigiamu poveikiu žmogaus 
teisėms ar neigiamu poveikiu aplinkai, 
kuriose numatyta atsakomybė tokiais 
atvejais, kai netaikoma ši direktyva, arba 
numatyta griežtesnė atsakomybė nei šioje 
direktyvoje;

(59) pagal civilinės atsakomybės 
taisykles įmonės civilinė atsakomybė už 
žalą, padarytą dėl to, kad ji neatliko 
pakankamo išsamaus patikrinimo, neturėtų 
turėti poveikio jos patronuojamųjų įmonių 
civilinei atsakomybei ar jos tiesioginių ir 
netiesioginių verslo partnerių vertės 
grandinėje atitinkamai civilinei 
atsakomybei. Be to, civilinės atsakomybės 
taisyklės pagal šią direktyvą neturėtų daryti 
poveikio Sąjungos ar nacionalinėms 
taisyklėms dėl civilinės atsakomybės, 
susijusios su neigiamu poveikiu žmogaus 
teisėms, neigiamu poveikiu darbuotojų 
teisėms ar neigiamu poveikiu aplinkai, 
kuriose numatyta atsakomybė tokiais 
atvejais, kai netaikoma ši direktyva, arba 
numatyta griežtesnė atsakomybė nei šioje 
direktyvoje;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59a) profesinės sąjungos, pilietinės 
visuomenės organizacijos ar kiti 
atitinkami subjektai, veikiantys viešojo 
intereso labui, pvz., nacionalinės žmogaus 
teisių institucijos arba ombudsmenas, 
turėtų turėti galimybę pateikti 
atstovaujamuosius ieškinius savo šalies 
teismuose nuo esamo ir galimo neigiamo 
poveikio nukentėjusių asmenų vardu ir 
siekiant apsaugoti kolektyvinius interesus, 
ir tie subjektai turėtų turėti bylos šalies 
ieškovo teises ir pareigas;

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) siekiant užtikrinti, kad 
nukentėjusieji dėl žmogaus teisėms ir 
aplinkai padarytos žalos galėtų pateikti 
ieškinį dėl patirtos žalos ir reikalauti 
kompensuoti žalą, patirtą dėl to, kad įmonė 
nesilaikė išsamaus patikrinimo prievolių 
pagal šią direktyvą, net ir tuo atveju, kai 
tokiems reikalavimams taikytina teisė nėra 
valstybės narės teisė (pvz., toks atvejis 
galėtų būti reglamentuojamas tarptautinės 
privatinės teisės nuostatų, kai žala yra 
padaryta trečiojoje valstybėje), šioje 
direktyvoje turėtų būti valstybėms narėms 
nustatytas reikalavimas užtikrinti, kad 
nacionalinės teisės nuostatose, kuriomis 
atitinkamas direktyvos straipsnis 
perkeliamas į nacionalinę teisę, numatyta 
atsakomybė būtų viršesne privaloma tvarka 
taikoma tais atvejais, kai atitinkamiems 
reikalavimams taikytina teisė nėra 
valstybės narės teisė;

(61) siekiant užtikrinti, kad 
nukentėjusieji dėl žmogaus teisėms, 
darbuotojų teisėms, aplinkai, teisinei 
valstybei ir geram valdymui padarytos 
žalos galėtų pateikti ieškinį dėl patirtos 
žalos ir reikalauti kompensuoti žalą, patirtą 
dėl to, kad įmonė nesilaikė išsamaus 
patikrinimo prievolių pagal šią direktyvą, 
net ir tuo atveju, kai tokiems 
reikalavimams taikytina teisė nėra 
valstybės narės teisė (pvz., toks atvejis 
galėtų būti reglamentuojamas tarptautinės 
privatinės teisės nuostatų, kai žala yra 
padaryta trečiojoje valstybėje, ypač 
besivystančiose šalyse), šioje direktyvoje 
turėtų būti valstybėms narėms nustatytas 
reikalavimas užtikrinti, kad nacionalinės 
teisės nuostatose, kuriomis atitinkamas 
direktyvos straipsnis perkeliamas į 
nacionalinę teisę, numatyta atsakomybė 
būtų viršesne privaloma tvarka taikoma tais 
atvejais, kai atitinkamiems reikalavimams 
taikytina teisė nėra valstybės narės teisė;

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) laikantis tarptautinių išsamaus 
patikrinimo sistemų, atsakomybė už išsamų 
patikrinimą turėtų tekti įmonės 
direktoriams. Todėl direktoriai turėtų būti 
atsakingi už išsamaus patikrinimo veiksmų 
nustatymą ir priežiūrą, kaip nustatyta šioje 
direktyvoje, taip pat už įmonės išsamaus 
patikrinimo politikos patvirtinimą, 
atsižvelgiant į suinteresuotųjų subjektų ir 
pilietinės visuomenės organizacijų suteiktą 
informaciją ir integruojant išsamų 
patikrinimą į įmonių valdymo sistemas. 
Direktoriai taip pat turėtų pritaikyti įmonės 
strategiją atsižvelgdami į nustatytą realų ir 

(64) laikantis tarptautinių išsamaus 
patikrinimo sistemų, atsakomybė už išsamų 
patikrinimą turėtų tekti įmonės 
direktoriams. Todėl direktoriai turėtų būti 
atsakingi už išsamaus patikrinimo veiksmų 
nustatymą ir priežiūrą, kaip nustatyta šioje 
direktyvoje, taip pat už įmonės išsamaus 
patikrinimo politikos patvirtinimą, 
atsižvelgiant į suinteresuotųjų subjektų ir 
pilietinės visuomenės organizacijų, kurios 
bendrai pripažintos svarbiomis, suteiktą 
informaciją ir integruojant išsamų 
patikrinimą į įmonių valdymo sistemas. 
Direktoriai taip pat turėtų pritaikyti įmonės 
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galimą poveikį ir į bet kokias išsamaus 
patikrinimo priemones, kurių imamasi;

strategiją atsižvelgdami į nustatytą realų ir 
galimą poveikį ir į bet kokias išsamaus 
patikrinimo priemones, kurių imamasi;

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) asmenys, dirbantys įmonėse, 
kurioms taikomos išsamaus patikrinimo 
prievolės pagal šią direktyvą, arba savo 
profesinėje veikloje palaikantys ryšius su 
tokiomis įmonėmis, gali atlikti svarbų 
vaidmenį atskleidžiant šioje direktyvoje 
nustatytų taisyklių pažeidimus. Taip jie 
gali prisidėti prie to, kad būtų užkirstas 
kelias tokiems pažeidimams, būtų atgrasyta 
nuo jų ir būtų sustiprintas šios direktyvos 
vykdymo užtikrinimas. Todėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/1937106 turėtų būti taikoma 
pranešimams apie visus šios direktyvos 
pažeidimus ir asmenų, pranešančių apie 
tokius pažeidimus, apsaugai;

(65) asmenys, dirbantys įmonėse, 
kurioms taikomos išsamaus patikrinimo 
prievolės pagal šią direktyvą, arba savo 
profesinėje veikloje palaikantys ryšius su 
tokiomis įmonėmis, gali atlikti svarbų 
vaidmenį atskleidžiant šioje direktyvoje 
nustatytų taisyklių pažeidimus. Taip jie 
gali prisidėti prie to, kad būtų užkirstas 
kelias tokiems pažeidimams, būtų atgrasyta 
nuo jų ir būtų sustiprintas šios direktyvos 
vykdymo užtikrinimas. Todėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/1937106 turėtų būti taikoma 
pranešimams apie visus šios direktyvos 
pažeidimus ir asmenų, pranešančių apie 
tokius pažeidimus, apsaugai; Visų pirma, 
skundus teikiantys ar susirūpinimą 
reiškiantys suinteresuotieji subjektai 
turėtų būti veiksmingai apsaugoti, ypač 
užtikrinant pateikto skundo ar problemos 
konfidencialumą ir anonimiškumą;

__________________ __________________
106 2019 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie 
Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos 
(OL L 305, 2019 11 26, p. 17).

106 2019 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie 
Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos 
(OL L 305, 2019 11 26, p. 17).

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
65 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65a) žmogaus teisių, darbuotojų teisių, 
aplinkos teisių ir teisinės valstybės bei 
gero valdymo gynėjai pirmieji susiduria 
su neigiamo poveikio aplinkai, žmogaus 
teisėms, teisinei valstybei ir geram 
valdymui padariniais visame pasaulyje ir 
Sąjungoje ir jiems gali būti tiesiogiai 
grasinama, jie gali būti bauginami, 
persekiojami, prie jų gali būti 
priekabiaujama ar jie net gali būti 
žudomi, todėl jiems taip pat turėtų būti 
teikiama subalansuota ir veiksminga 
apsauga. Įmonės turėtų įvertinti realią ir 
galimą savo veiklos riziką, taip pat 
kontekstinę riziką žmogaus teisių, 
darbuotojų teisių, aplinkos teisių, teisinės 
valstybės ir gero valdymo gynėjams, su 
jais bendradarbiauti ir paskelbti politiką 
dėl gynėjų, kuri apimtų visiško 
nepakantumo poziciją dėl grasinimų jiems 
ar smurto prieš juos. Įmonių politikoje 
turi būti aiškiai numatyti išsamaus 
patikrinimo protokolai, kuriais siekiama 
apsaugoti žemės ir aplinkos teisių gynėjų 
teises;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) ši direktyva nedaro poveikio 
prievolėms žmogaus teisių, aplinkos 
apsaugos ir klimato kaitos srityse pagal 
kitus Sąjungos teisės aktus. Jeigu šios 
direktyvos nuostatos prieštarauja kito 
Sąjungos teisės akto, kuriuo siekiama tų 
pačių tikslų ir kuriuo nustatomos 
išsamesnės arba konkretesnės prievolės, 
nuostatoms, esant kolizijai viršenybė 
teikiama to kito Sąjungos teisės akto 
nuostatoms ir jos taikomos toms 

(69) ši direktyva grindžiama žalos 
nedarymo principu, laikantis prievolių 
žmogaus teisių, aplinkos apsaugos ir 
klimato kaitos srityse pagal kitus Sąjungos 
teisės aktus. Jeigu šios direktyvos 
nuostatos prieštarauja kito Sąjungos teisės 
akto, kuriuo siekiama tų pačių tikslų ir 
kuriuo nustatomos išsamesnės arba 
konkretesnės prievolės, nuostatoms, esant 
kolizijai viršenybė teikiama to kito 
Sąjungos teisės akto nuostatoms ir jos 
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konkrečioms prievolėms; taikomos toms konkrečioms prievolėms;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) Komisija turėtų įvertinti ir pranešti, 
ar į didelio poveikio sektorių, kuriuos 
apima ši direktyva, sąrašą reikėtų įtraukti 
papildomų sektorių, siekiant jį suderinti su 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos rekomendacijomis arba 
atsižvelgiant į akivaizdžius išnaudojimo 
darbe, žmogaus teisių pažeidimų ar naujai 
kylančių grėsmių aplinkai įrodymus, taip 
pat ar turėtų būti, visų pirma atsižvelgiant į 
tarptautinės padėties raidą, iš dalies 
pakeistas atitinkamų tarptautinių 
konvencijų sąrašas, nurodytas šioje 
direktyvoje, ir ar nuostatos dėl išsamaus 
patikrinimo pagal šią direktyvą turėtų būti 
išplėstos, kad apimtų neigiamą poveikį 
klimatui;

(70) Komisija turėtų reguliariai įvertinti 
ir pranešti, ar į didelio poveikio sektorių, 
kuriuos apima ši direktyva, sąrašą reikėtų 
įtraukti papildomų sektorių, siekiant jį 
suderinti su Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos rekomendacijomis 
arba atsižvelgiant į akivaizdžius 
išnaudojimo darbe, žmogaus teisių 
pažeidimų ar naujai kylančių grėsmių 
aplinkai įrodymus, taip pat ar turėtų būti, 
visų pirma atsižvelgiant į tarptautinės 
padėties raidą, iš dalies pakeistas 
atitinkamų tarptautinių konvencijų sąrašas, 
nurodytas šioje direktyvoje;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) šios direktyvos tikslo geriau 
išnaudoti bendrosios rinkos potencialą 
prisidėti pereinant prie tvarios ekonomikos 
ir padėti siekti darnaus vystymosi, 
užkertant kelią galimam ir realiam 
neigiamam poveikiui žmogaus teisėms ir 
aplinkai įmonių vertės grandinėse ir tokį 
poveikį švelninant, valstybės narės negali 
deramai pasiekti veikdamos pavieniui ar be 
pastangų koordinavimo, o dėl siūlomų 
veiksmų masto ir poveikio to tikslo būtų 
geriau siekti Sąjungos lygiu. Visų pirma, 

(71) šios direktyvos tikslo geriau 
išnaudoti bendrosios rinkos potencialą 
prisidėti pereinant prie tvarios ekonomikos 
ir padėti siekti darnaus vystymosi, 
užkertant kelią galimam ir realiam 
neigiamam poveikiui žmogaus teisėms, 
darbuotojų teisėms, aplinkai, teisinei 
valstybei ir geram valdymui įmonių vertės 
grandinėse, tokį poveikį švelninant ir 
atitaisant jo žalą, valstybės narės negali 
deramai pasiekti veikdamos pavieniui ar be 
pastangų koordinavimo, o dėl siūlomų 
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sprendžiamos problemos ir jų priežastys 
yra tarpvalstybinio pobūdžio, nes daugelis 
įmonių veikia visos Sąjungos mastu arba 
visame pasaulyje, o vertės grandinės 
plečiasi į kitas valstybes nares ir trečiąsias 
valstybes. Be to, yra rizika, kad pavienių 
valstybių narių priemonės gali būti 
neveiksmingos ir gali lemti vidaus rinkos 
susiskaidymą. Todėl Sąjunga gali priimti 
priemones laikydamasi ES sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva 
neviršijama to, kas būtina nurodytam 
tikslui pasiekti,

veiksmų masto ir poveikio to tikslo būtų 
geriau siekti Sąjungos lygiu. Visų pirma, 
sprendžiamos problemos ir jų priežastys 
yra tarpvalstybinio pobūdžio, nes daugelis 
įmonių veikia visos Sąjungos mastu arba 
visame pasaulyje, o vertės grandinės 
plečiasi į kitas valstybes nares ir trečiąsias 
valstybes. Be to, yra rizika, kad pavienių 
valstybių narių priemonės gali būti 
neveiksmingos ir gali lemti vidaus rinkos 
susiskaidymą. Todėl Sąjunga gali priimti 
priemones laikydamasi ES sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva 
neviršijama to, kas būtina nurodytam 
tikslui pasiekti,

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnis 1 straipsnis

Dalykas Dalykas

-1. Šia direktyva siekiama užtikrinti, 
kad įmonės gerbtų žmogaus teises, 
darbuotojų teises, teisinę valstybę, gerą 
valdymą ir saugotų aplinką, kiek tai susiję 
su jų ir jų patronuojamųjų įmonių veikla, 
produktais ir paslaugomis per visą jų 
gyvavimo ciklą ir vertės grandinėmis.

1. Šia direktyva nustatomos taisyklės: 1. Šia direktyva nustatomos taisyklės:

a) dėl įmonių prievolių dėl realaus ir 
galimo neigiamo poveikio žmogaus 
teisėms ir neigiamo poveikio aplinkai, 
susijusio su jų pačių ir jų patronuojamųjų 
įmonių veikla, taip pat su veikla, vertės 
grandinėje vykdoma subjektų, su kuriais 
įmonė palaiko įtvirtintus verslo santykius, 
taip pat

a) dėl įmonių prievolių dėl rizika 
grindžiamo požiūrio į jų realaus ir galimo 
neigiamo poveikio žmogaus ir darbuotojų 
teisėms, aplinkai ir klimatui, teisinei 
valstybei ir geram valdymui, susijusio su 
jų pačių ir jų patronuojamųjų įmonių 
veikla, produktais ir paslaugomis ir su 
vertės grandinėje vykdoma subjektų, su 
kuriais įmonė palaiko verslo santykius, 
veikla;
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b) dėl atsakomybės už pirmiau 
nurodytų prievolių pažeidimus.

b) dėl atsakomybės už pirmiau 
nurodytų prievolių pažeidimus ir
ba) dėl nukentėjusiųjų nuo neigiamo 
poveikio ir teisėtų interesų turinčių 
asmenų ar asmenų grupių teisės kreiptis į 
teismą, įskaitant teismines ir neteismines 
teisių gynimo priemones.

Įtvirtintais laikomų verslo santykių 
statusas periodiškai pakartotinai 
įvertinamas bent kas 12 mėnesių.
2. Ši direktyva negali būti pagrindu 
sumažinti žmogaus teisių apsaugos ar 
aplinkos arba klimato apsaugos lygį, kuris 
yra nustatytas valstybių narių teisės 
aktuose tuo metu, kai priimama ši 
direktyva.

2. Ši direktyva negali būti pagrindu 
sumažinti žmogaus ir darbuotojų teisių 
apsaugos ar aplinkos arba klimato 
apsaugos lygį, kuris yra nustatytas 
valstybių narių teisės aktuose tuo metu, kai 
priimama ši direktyva, arba bet kokiame 
kitame taikytiname teisės akte.

3. Ši direktyva nedaro poveikio 
prievolėms žmogaus teisių, aplinkos 
apsaugos ir klimato kaitos srityse pagal 
kitus Sąjungos teisės aktus. Jeigu šios 
direktyvos nuostatos prieštarauja kito 
Sąjungos teisės akto, kuriuo siekiama tų 
pačių tikslų ir kuriuo nustatomos 
išsamesnės arba konkretesnės prievolės, 
nuostatoms, esant kolizijai viršenybė 
teikiama to kito Sąjungos teisės akto 
nuostatoms ir jos taikomos toms 
konkrečioms prievolėms.

3. Ši direktyva nedaro poveikio 
prievolėms žmogaus teisių, aplinkos 
apsaugos ir klimato kaitos, darbuotojų 
teisių apsaugos, teisinės valstybės principo 
laikymosi ir gero valdymo srityse pagal 
kitus Sąjungos teisės aktus. Jeigu šios 
direktyvos nuostatos prieštarauja kito 
Sąjungos teisės akto, kuriuo siekiama tų 
pačių tikslų ir kuriuo nustatomos 
išsamesnės arba konkretesnės prievolės, 
nuostatoms, esant kolizijai viršenybė 
teikiama to kito Sąjungos teisės akto 
nuostatoms ir jos taikomos toms 
konkrečioms prievolėms.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis 2 straipsnis

Taikymo sritis Taikymo sritis

1. Ši direktyva taikoma įmonėms, 
kurios yra įsteigtos pagal valstybės narės 
teisės aktus ir atitinka vieną iš šių sąlygų:

1. Ši direktyva taikoma įmonėms ar 
įmonių grupėms, kurios yra įsteigtos pagal 
valstybės narės teisės aktus ir atitinka vieną 
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iš šių sąlygų:

a) paskutiniais finansiniais metais, 
kurių metinės finansinės ataskaitos yra 
parengtos, vidutinis įmonės darbuotojų 
skaičius viršijo 500 ir jos pasaulinė grynoji 
apyvarta viršijo 150 mln. EUR;

a) paskutiniais finansiniais metais, 
kurių metinės finansinės ataskaitos yra 
parengtos, vidutinis įmonės darbuotojų 
skaičius viršijo 250 ir jos pasaulinė grynoji 
apyvarta viršijo 40 mln. EUR;

b) įmonė nepasiekė a punkte nurodytų 
ribų, tačiau paskutiniais finansiniais 
metais, kurių metinės finansinės ataskaitos 
yra parengtos, vidutinis jos darbuotojų 
skaičius viršijo 250 ir pasaulinė grynoji 
apyvarta viršijo 40 mln. EUR, ir ne mažiau 
kaip 50 proc. šios grynosios apyvartos 
susidarė viename ar daugiau iš šių sektorių:

b) įmonė nepasiekė a punkte nurodytų 
ribų, tačiau paskutiniais finansiniais 
metais, kurių metinės finansinės ataskaitos 
yra parengtos, vidutinis jos darbuotojų 
skaičius viršijo 50 ir pasaulinė grynoji 
apyvarta viršijo 8 mln. EUR, ir ne mažiau 
kaip 50 proc. šios grynosios apyvartos 
susidarė viename ar daugiau iš šių sektorių:

i) tekstilės, odos ir susijusių gaminių 
(įskaitant avalynę) gamyba ir didmeninė 
prekyba tekstilės gaminiais, drabužiais ir 
avalyne;

i) tekstilės, drabužių, odos ir susijusių 
gaminių (įskaitant avalynę) gamyba ir 
didmeninė ir mažmeninė prekyba tekstilės 
gaminiais, drabužiais ir avalyne;

ii) žemės ūkis, miškininkystė, 
žuvininkystė (įskaitant akvakultūrą), 
maisto produktų gamyba ir didmeninė 
prekyba žemės ūkio žaliavomis, gyvais 
gyvūnais, mediena, maistu ir gėrimais;

ii) žemės ūkis, miškininkystė, 
žuvininkystė (įskaitant akvakultūrą), žemės 
ir išteklių valdymas (įskaitant susijusį su 
gamtos apsauga ar kita susijusia veikla), 
maisto produktų gamyba ir didmeninė 
prekyba žemės ūkio žaliavomis, gyvais 
gyvūnais, mediena, maistu ir gėrimais, ir 
pardavimas vartotojams;

iii) mineralinių išteklių gavyba, 
nepriklausomai nuo gavybos vietos 
(įskaitant žalią naftą, gamtines dujas, 
akmens anglis, lignitą, metalus ir metalų 
rūdas, taip pat visus kitus nemetalo 
mineralinius ir karjerų produktus), 
pagrindinių metalo produktų, kitų nemetalo 
mineralinių produktų ir metalo gaminių 
(išskyrus mašinas ir įrangą) gamyba ir 
didmeninė prekyba mineraliniais ištekliais, 
pagrindiniais ir tarpiniais mineraliniais 
produktais (įskaitant metalus ir metalų 
rūdas, statybines medžiagas, kurą, 
chemines medžiagas ir kitus tarpinius 
produktus).

iii) energija, mineralinių išteklių 
gavyba, transportavimas, apdorojimas, 
perdirbimas ir tvarkymas, nepriklausomai 
nuo gavybos vietos (įskaitant žalią naftą, 
gamtines dujas, akmens anglis, lignitą, 
metalus ir metalų rūdas, taip pat visus kitus 
nemetalo mineralinius ir karjerų 
produktus), pagrindinių metalo produktų, 
kitų nemetalo mineralinių produktų ir 
metalo gaminių (išskyrus mašinas ir 
įrangą) gamyba, kompiuterių, elektronikos 
ir optikos gaminių gamyba ir didmeninė 
prekyba mineraliniais ištekliais, 
pagrindiniais ir tarpiniais mineraliniais 
produktais (įskaitant metalus ir metalų 
rūdas, statybines medžiagas, kurą, 
chemines medžiagas ir kitus tarpinius 
produktus);
iiia) statybos, logistikos, infrastruktūros 
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ir kiti civilinės inžinerijos projektai; ir
iiib) naftos ir dujų gavybos ir naftos 
perdirbimo sektorius.

2. Ši direktyva taip pat taikoma 
įmonėms, kurios yra įsteigtos pagal 
trečiosios valstybės teisės aktus ir atitinka 
vieną iš šių sąlygų:

2. Ši direktyva taip pat taikoma 
įmonėms, kurios yra įsteigtos pagal 
trečiosios valstybės teisės aktus ir atitinka 
vieną iš šių sąlygų:

a) jų grynoji apyvarta Sąjungoje 
finansiniais metais, ėjusiais prieš 
paskutiniuosius finansinius metus, viršijo 
150 mln. EUR;

a) jų grynoji apyvarta Sąjungoje 
finansiniais metais, ėjusiais prieš 
paskutiniuosius finansinius metus, viršijo 
40 mln. EUR;

b) jų grynoji apyvarta Sąjungoje 
finansiniais metais, ėjusiais prieš 
paskutiniuosius finansinius metus, viršijo 
40 mln. EUR, tačiau neviršijo 
150 mln. EUR, ir ne mažiau kaip 50 proc. 
jų pasaulinės grynosios apyvartos susidarė 
viename ar daugiau iš 1 dalies b punkte 
nurodytų sektorių.

b) jų grynoji apyvarta Sąjungoje 
finansiniais metais, ėjusiais prieš 
paskutiniuosius finansinius metus, viršijo 
8 mln. EUR, tačiau neviršijo 40 mln. EUR, 
ir ne mažiau kaip 50 proc. jų pasaulinės 
grynosios apyvartos susidarė viename ar 
daugiau iš 1 dalies b punkte nurodytų 
sektorių.

3. Pagal 1 dalį darbuotojų, dirbančių 
ne visą darbo laiką, skaičius 
apskaičiuojamas etato ekvivalento 
pagrindu. Apskaičiuojant darbuotojų 
skaičių laikinieji darbuotojai įtraukiami 
taip pat, kaip ir įmonės tiesiogiai tam 
pačiam laikotarpiui pasamdyti darbuotojai.

3. Pagal šią direktyvą darbuotojų, 
dirbančių ne visą darbo laiką, skaičius 
apskaičiuojamas etato ekvivalento 
pagrindu. Apskaičiuojant darbuotojų 
skaičių laikinieji darbuotojai įtraukiami 
taip pat, kaip ir įmonės tiesiogiai tam 
pačiam laikotarpiui pasamdyti darbuotojai. 
Be to:
a) vidutinis darbuotojų skaičius 
apima:
i) įmonės darbuotojus;
ii) tiesiogiai ir netiesiogiai jai 
priklausančių patronuojamųjų įmonių ir 
filialų darbuotojus; ir
iii) trečiųjų šalių įmonių, su kuriomis 
įmonė arba jai tiesiogiai ir netiesiogiai 
priklausančios patronuojamosios įmonės 
ir filialai sudarė vertikalųjį susitarimą 
mainais už autorinį atlyginimą arba 
užsakomųjų paslaugų susitarimą, arba 
subrangos susitarimą, darbuotojai;
b) grynoji apyvarta apima grynąją 
pasaulinę apyvartą, gautą iš:
i) bendrovės ir
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ii) jai tiesiogiai ir netiesiogiai 
priklausančių patronuojamųjų įmonių ir 
filialų, taip pat iš trečiųjų šalių įmonių, su 
kuriomis įmonė arba jai tiesiogiai ir 
netiesiogiai priklausančios 
patronuojamosios įmonės ir filialai 
sudarė vertikalųjį susitarimą mainais už 
autorinį atlyginimą, užsakomųjų 
paslaugų susitarimą arba subrangos 
susitarimą.
2 dalies tikslais grynoji apyvarta apima:
i) įmonės grynąją apyvartą 
Sąjungoje;
ii) tiesiogiai ir netiesiogiai jai 
priklausančių patronuojamųjų įmonių ir 
filialų grynąją apyvartą Sąjungoje; ir
iii) grynąją apyvartą, susidariusią 
Sąjungoje per trečiųjų šalių įmones, su 
kuriomis įmonė arba jai tiesiogiai ir 
netiesiogiai priklausančios 
patronuojamosios įmonės ir filialai 
sudarė vertikalųjį susitarimą mainais už 
autorinį atlyginimą, užsakomųjų 
paslaugų susitarimą arba subrangos 
susitarimą.

4. Valstybė narė, kompetentinga 
reglamentuoti dalykus, įeinančius į šios 
direktyvos taikymo sritį, dėl 1 dalyje 
nurodytų įmonių yra ta valstybė narė, 
kurioje atitinkama įmonė turi savo 
registruotą buveinę.

4. Valstybė narė, kompetentinga 
reglamentuoti dalykus, įeinančius į šios 
direktyvos taikymo sritį, dėl 1 dalyje 
nurodytų įmonių yra ta valstybė narė, 
kurioje atitinkama įmonė turi savo 
registruotą buveinę.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) bet kokios rūšies juridinis asmuo, 
kuris, nepriklausomai nuo jo įsteigimo 
tikslo ir veiklos sektoriaus, vykdo 
komercinio pobūdžio veiklą;
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neigiamas poveikis aplinkai – 
neigiamas poveikis aplinkai, padaromas 
dėl kurio nors iš draudimų ar prievolių 
pagal priedo II dalyje nurodytas 
tarptautines aplinkos apsaugos konvencijas 
pažeidimo;

b) neigiamas poveikis aplinkai – rimta 
žala aplinkai, padaroma dėl kurio nors iš 
draudimų ar prievolių, nustatytų 
tarptautinėje aplinkos teisėje, įskaitant 
priedo II dalyje nurodytas tarptautines 
aplinkos apsaugos konvencijas, bet jomis 
neapsiribojant, pažeidimo, kaip apibrėžta 
...Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje (ES).../...1a dėl aplinkos 
apsaugos pagal baudžiamąją teisę, arba 
neigiamas poveikis vienai iš šių aplinkos 
kategorijų, bet jomis neapsiribojant:
a) oro kokybei, oro taršai ir 
atmosferai;
b) vandens taršai, vandens 
užkrėtimui, prieigai prie vandens ir gėlo 
vandens išeikvojimui;
c) dirvožemiui, kaip antai dirvožemio 
taršai, dirvožemio užkrėtimui, dirvožemio 
erozijai, žemės naudojimui ir žemės 
degradacijai;
d) biologinei įvairovei, įskaitant žalą 
laukinei gyvūnijai, jūros dugnui ir jūrų 
aplinkai, florai, faunai, natūralioms 
buveinėms ir ekosistemoms;
e) žmonių sveikatai pagal koncepciją 
„Viena sveikata“;
f) klimatui, be kita ko, dėl išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir 
absorbentų sunaikinimo ar degradacijos; 
ir
g) perėjimui prie žiedinės 
ekonomikos, įskaitant, be kita ko, 
pakartotinio perdirbimo pablogėjimą, 
pvz., atliekų srautų užteršimą 
pavojingomis medžiagomis;
__________________
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1a ... Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva (ES) dėl aplinkos apsaugos 
pagal baudžiamąją teisę.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) neigiamas poveikis žmogaus 
teisėms – neigiamas poveikis asmenims, 
kuriems teikiama apsauga, padaromas dėl 
kurios nors iš priedo I dalies 1 skirsnyje 
nurodytų teisių ar draudimų, įtvirtintų 
priedo I dalies 2 skirsnyje nurodytomis 
tarptautinėmis konvencijomis, pažeidimo;

c) neigiamas poveikis žmogaus ir 
darbuotojų teisėms – bet kokia žala 
asmens ar asmenų grupės naudojimuisi 
žmogaus ir darbo teisėmis, įtvirtintomis 
tarptautinėse konvencijose, visų pirma 
priedo I dalies 2 skirsnyje išvardytose 
konvencijose ir ypač priedo I dalies 1 
skirsnyje išdėstytoje apsaugos pozicijoje, ir 
nustatytose pagal atitinkamą teismų 
praktiką bei kompetentingų komitetų 
darbą, arba naudojimosi tomis teisėmis 
apribojimas;

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) neigiamas poveikis teisinei 
valstybei ir geram valdymui apima priedo 
IIa dalyje išvardintus pažeidimus, kaip 
apibrėžta atitinkamuose tarptautiniuose 
dokumentuose, ir reiškia žalą, padaromą 
veiksmingam teisinės valstybės ir gero 
valdymo sistemų veikimui šalyje, regione 
ar teritorijoje, kuriuose veikia įmonė arba 
jos patronuojamoji įmonė, arba vertės 
grandinės partneriai, padaroma dėl 
draudimų ir prievolių pagal teisės aktus 
dėl tarptautinio ar regioninio teisinės 
valstybės arba dėl gero valdymo principų 
taikymo, įskaitant kovos su korupcija 
konvencijas, pažeidimo; neigiamas 
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poveikis teisinei valstybei ir geram 
valdymui taip pat apima poveikį 
neoficialioms struktūroms;

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) verslo santykiai – santykiai su 
rangovu, subrangovu ar bet kokiu kitu 
juridiniu asmeniu (partneriu):

e) verslo santykiai – santykiai tarp 
įmonės ar vienos iš jos patronuojamųjų 
įmonių ir rangovo, subrangovo ar bet 
kokio kito juridinio asmens (partnerio) 
vertės grandinėje:

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) įtvirtinti verslo santykiai – 
tiesioginiai arba netiesioginiai verslo 
santykiai, kurie dėl jų intensyvumo ar 
trukmės yra arba turėtų būti ilgalaikiai ir 
kurie nėra nereikšmingas ar tik 
papildomas vertės grandinės elementas;

Išbraukta.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) vertės grandinė – su įmonės prekių 
gamyba arba paslaugų teikimu susijusi 
veikla, apimanti produkto ar paslaugos 
kūrimą ir produkto naudojimą bei šalinimą, 
taip pat susijusią gamintojų grandies ir 
vartotojų grandies veiklą, vykdomą pagal 
įmonės įtvirtintus verslo santykius. 

g) vertės grandinė – su įmonės ar bet 
kurios iš tiesiogiai ir netiesiogiai jai 
priklausančių patronuojamųjų įmonių ir 
filialų prekių gamyba, platinimu ar 
pardavimu arba paslaugų teikimu susijusi 
veikla, apimanti produkto ar paslaugos 
kūrimą ir produkto naudojimą bei šalinimą, 
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Įmonių, apibrėžtų a punkto iv papunktyje, 
atveju su šių konkrečių paslaugų teikimu 
susijusi vertės grandinė apima tik klientų, 
gaunančių tokią paskolą, kreditą ar kitas 
finansines paslaugas, ir kitų tai pačiai 
grupei priklausančių įmonių, kurių veikla 
susijusi su atitinkama sutartimi, veiklą. 
Tokių reguliuojamųjų finansų įmonių 
vertės grandinė neapima MVĮ, gaunančių 
paskolą, kreditą, finansavimą, draudimą 
ar perdraudimą iš tokių subjektų;

taip pat susijusią gamintojų grandies ir 
vartotojų grandies veiklą, vykdomą pagal 
įmonės verslo santykius, įskaitant 
neformalaus darbo schemas, taip pat 
subrangos sutartis ir darbą namuose. 
Tokių reguliuojamųjų finansų įmonių 
vertės grandinė, susijusi su finansavimo, 
draudimo ar perdraudimo teikimu, 
neapima MVĮ ir fizinių asmenų, 
gaunančių paskolą, kreditą, finansavimą, 
draudimą ar perdraudimą iš tokių 
subjektų. Tokių reguliuojamų finansų 
įmonių vartotojų vertės grandinė apima 
tik klientus, kurie yra tiesioginiai verslo 
partneriai;

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) nepriklausomos trečiosios šalies 
tikrinimas – tikrinimas, ar įmonė arba jos 
vertės grandinės dalys atitinka žmogaus 
teisių ir aplinkos apsaugos reikalavimus 
pagal šios direktyvos nuostatas, kurį atlieka 
nuo tos įmonės nepriklausomas auditorius, 
neturintis interesų konfliktų, turintis 
reikiamą patirtį ir kompetenciją aplinkos ir 
žmogaus teisių klausimais ir atskaitingas 
už audito kokybę ir patikimumą;

h) nepriklausomos trečiosios šalies 
tikrinimas – tikrinimas, ar įmonė arba jos 
vertės grandinės dalys atitinka žmogaus 
teisių, darbuotojų teisės, aplinkos 
apsaugos, teisinės valstybės ir gero 
valdymo reikalavimus pagal šios 
direktyvos nuostatas, kurį atlieka nuo tos 
įmonės nepriklausomas auditorius, 
neturintis interesų konfliktų, turintis 
reikiamą patirtį ir kompetenciją aplinkos, 
žmogaus teisių, darbuotojų teisių, teisinės 
valstybės ir gero valdymo klausimais ir 
atskaitingas už audito kokybę ir 
patikimumą;

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) didelis neigiamas poveikis – 
neigiamas poveikis aplinkai arba 

l) didelis neigiamas poveikis – 
neigiamas poveikis aplinkai, neigiamas 



PE736.709v02-00 62/124 AD\1271249LT.docx

LT

neigiamas poveikis žmogaus teisėms, kuris 
yra itin reikšmingas dėl jo pobūdžio, arba 
daromas dideliam žmonių skaičiui ar 
didelei aplinkos teritorijai, arba 
negrįžtamas, arba itin sunkiai atitaisomas 
priemonėmis, reikalingomis iki to poveikio 
buvusiai būklei atkurti;

poveikis žmogaus ir darbuotojų teisėms 
arba nepageidaujama žala šalies arba 
regiono ar teritorijos, kurioje veikia 
įmonė ar jos patronuojamosios įmonės 
vertės grandinėje, teisinės valstybės ir 
valdymo sistemų veikimui, kuris yra itin 
reikšmingas dėl jo pobūdžio, arba daromas 
dideliam žmonių skaičiui ar didelei 
aplinkos teritorijai, arba negrįžtamas, arba 
itin sunkiai atitaisomas priemonėmis, 
reikalingomis iki to poveikio buvusiai 
būklei atkurti, arba daro tokį poveikį 
pagrindinėms institucijoms ar 
struktūroms, atsakingoms už gyventojų 
apsaugą ir paslaugų teikimą arba 
aplinkos apsaugą, kad jos negalėtų atlikti 
savo funkcijų, nes tas poveikis trikdytų 
sprendimų priėmimo procesus dėl to, kad 
būtų tarpininkaujama korupcijai, smurtui 
ar bauginimui ir būtų trukdoma 
gyventojams naudotis savo žmogaus 
teisėmis arba daromas didelis poveikis 
aplinkai,

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) suinteresuotieji subjektai – įmonės 
darbuotojai, jos patronuojamųjų įmonių 
darbuotojai ir kiti asmenys, grupės, 
bendruomenės ar subjektai, kurių teisėms 
arba interesams daro arba galėtų daryti 
poveikį tos įmonės produktai, paslaugos ir 
veikla, jos patronuojamosios įmonės ir jos 
verslo santykiai;

n) suinteresuotieji subjektai – tai:

i) įmonės darbuotojai, jos 
patronuojamųjų įmonių darbuotojai bei 
vertės grandinių darbuotojai ir kiti 
asmenys, grupės, bendruomenės ar 
subjektai arba pilietinės visuomenės 
organizacijos ir profesinės sąjungos, 
kurių teisėms arba interesams daro arba 
galėtų daryti poveikį galimas ar faktinis 
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neigiamas poveikis žmogaus teisėms, 
aplinkai, teisinei valstybei ir gero valdymo 
sistemoms, kurį sukelia įmonė, jos 
patronuojamosios įmonės ir jos verslo 
santykiai, be kita ko, vertės grandinėje;
ii) kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, 
sprendžiantys, propaguojantys, 
atstovaujantys, saugantys ir ginantys su 
šia direktyva susijusius klausimus pagal 
savo įstatuose numatytą tikslą ar kitaip;

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) žmogaus ir darbo teisių, 
aplinkosaugos ir teisinės valstybės bei 
gero valdymo gynėjai – asmenys, 
visuomenės grupės ir struktūros, įskaitant 
nevyriausybines organizacijas, kurios 
skatina arba siekia apsaugoti ir 
įgyvendinti visuotinai pripažintas 
žmogaus teises ir pagrindines laisves ir 
aplinką, teisinę valstybę ir gerą valdymą;

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies n b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nb) pažeidžiami suinteresuotieji 
subjektai – asmenys ir teisių subjektų 
grupės, atsidūrę marginalizuotoje arba 
pažeidžiamoje padėtyje dėl konkrečių 
aplinkybių ar tarpusavyje susijusių 
veiksnių, įskaitant, be kita ko, jų biologinę 
ar socialinę lytį, amžių, rasę, etninę kilmę, 
klasę, išsilavinimą, čiabuvių tapatybę, 
migracijos statusą, negalią ir socialinę bei 
ekonominę padėtį, kurie yra 
diferencijuoto ir dažnai neproporcingo 
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neigiamo poveikio priežastys ir lemia 
diskriminaciją bei papildomas kliūtis, 
susijusias su dalyvavimu ir galimybe 
kreiptis į teismą;

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nc) prasmingas bendradarbiavimas – 
nuolatinis įmonės ir paveiktų 
suinteresuotųjų subjektų sąveikos ir 
dialogo procesas, leidžiantis įmonei 
sąžiningai išgirsti ir suprasti jų interesus 
ir problemas ir reaguoti į juos. Jis apima 
aktyvų, interaktyvų, reagavimu 
grindžiamą, nuolatinį ir lyčiai atžvalgų 
bendradarbiavimo su suinteresuotaisiais 
subjektais ir jiems atstovaujančiomis 
organizacijomis procesą, pritaikytą 
pažeidžiamiems suinteresuotiesiems 
subjektams, pavyzdžiui, smulkiesiems 
ūkininkams, čiabuvių tautoms ir vietos 
bendruomenėms, ir vykstantį per visą 
išsamaus patikrinimo procesą, kuriuo 
užtikrinama, kad būtų imamasi tinkamų 
tolesnių veiksmų, susijusių su sutartų 
įsipareigojimų įgyvendinimu, užtikrinant, 
kad būtų sprendžiamas neigiamo poveikio 
paveiktiems ir potencialiai paveiktiems 
suinteresuotiesiems subjektams 
klausimas;

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) tinkama priemonė – priemonė, 
kuria gebama pasiekti išsamaus 
patikrinimo tikslus, kuri yra proporcinga 

q) tinkamos priemonės – priemonių 
rinkinys, kuriuo galima pasiekti išsamaus 
patikrinimo tikslus ir veiksmingai pašalinti 
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neigiamo poveikio dydžiui ir tikimybei ir 
pagrįstai prieinama įmonei, atsižvelgiant į 
konkretaus atvejo aplinkybes, įskaitant 
atitinkamo ekonomikos sektoriaus ir 
konkrečių verslo santykių specifiką ir su 
jais susijusią įmonės įtaką, taip pat poreikį 
užtikrinti veiksmų prioritetų nustatymą.

galimą arba faktinį neigiamą poveikį, 
kuris yra proporcingas neigiamo poveikio 
dydžiui ir tikimybei ir pagrįstai prieinama 
įmonei po prasmingo, įrodyto ir 
nuolatinio bendradarbiavimo ir 
konsultacijų su suinteresuotaisiais 
subjektais, atsižvelgiant į konkretaus 
atvejo aplinkybes, įskaitant atitinkamo 
ekonomikos sektoriaus ir konkrečių verslo 
santykių specifiką ir su jais susijusią 
įmonės įtaką, taip pat poreikį užtikrinti 
veiksmų prioritetų nustatymą.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies q a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

qa) konfliktinės ir didelės rizikos 
zonos – zonos valstybėse, kuriose vyksta 
ginkluoti konfliktai arba po konfliktų 
susidarė nestabili padėtis, okupuotos arba 
aneksuotos teritorijos, taip pat zonos, 
kuriose teisinė valstybė, valdymas ir 
saugumas yra silpni arba jų visai nėra, 
kaip antai žlugusios valstybės, ir kuriose 
plačiu mastu ir šiurkščiai pažeidinėjama 
tarptautinė teisė arba žmogaus teisių 
teisė;

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies q b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

qb) didelės rizikos sektoriai – veiklos 
sektoriai, susiję su didesne neigiamo 
poveikio žmogaus teisėms, darbo teisėms, 
aplinkai ir klimatui arba teisinei valstybei 
ir geram valdymui tikimybe arba 
rimtumu, ir kurie yra išvardyti priedo IIb 
dalyje.
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės atliktų išsamų patikrinimą 
žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos 
srityse, kaip nustatyta 5–11 straipsniuose 
(toliau – išsamus patikrinimas), tuo tikslu 
įmonėms atliekant šiuos veiksmus:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės gerbtų žmogaus teises, aplinką, 
teisinę valstybę ir gerą valdymą ir 
tiesiogiai ar netiesiogiai nekeltų neigiamo 
poveikio žmogaus teisėms, aplinkai, 
teisinei valstybei ir geram valdymui ar 
neprisidėtų prie jo, įpareigodamos jas 
atlikti tinkamą išsamaus patikrinimo 
procesą, kaip nustatyta 5–11 straipsniuose 
(toliau – išsamus patikrinimas), taikant 
rizika grindžiamą požiūrį ir atliekant šiuos 
veiksmus:

a) integruojant išsamų patikrinimą į 
savo politiką pagal 5 straipsnį;

a) integruojant išsamų patikrinimą į 
savo politiką pagal 5 straipsnį;

b) nustatant realų arba galimą 
neigiamą poveikį pagal 6 straipsnį;

b) nustatant realią arba galimą riziką 
ir neigiamą poveikį pagal 6 straipsnį;

c) užkertant kelią galimam neigiamam 
poveikiui ir jį švelninant, taip pat 
sustabdant realų neigiamą poveikį ir jį kuo 
labiau sumažinant pagal 7 ir 8 straipsnius;

c) užkertant kelią galimam neigiamam 
poveikiui, švelninant realų neigiamą 
poveikį, jį sustabdant, sumažinant jo mastą 
ir atitaisant jo žalą pagal 7 ir 8 straipsnius;

ca) užtikrinant, kad išsamus 
patikrinimas būtų nuolatinis ir 
prevencinis procesas, kuris būtų 
atliekamas remiantis prioritetais, 
grindžiamais galimo ir faktinio neigiamo 
poveikio sunkumo, tikimybės ir skubos 
lygiu, veiklos pobūdžiu bei aplinkybėmis 
pagal 7 straipsnį;
cb) prireikus atsakingai nutraukiant 
veiklą;

d) nustatant ir taikant skundų 
nagrinėjimo procedūrą pagal 9 straipsnį;

d) nustatant ir taikant veiksmingus 
skundų teikimo mechanizmus pagal 
9 straipsnį;

e) stebint savo išsamaus patikrinimo 
politikos ir priemonių veiksmingumą pagal 
10 straipsnį;

e) stebint ir vertinant savo išsamaus 
patikrinimo politikos ir priemonių 
veiksmingumą pagal 10 straipsnį;
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f) viešai informuojant apie išsamų 
patikrinimą pagal 11 straipsnį.

f) viešai pranešant apie išsamų 
patikrinimą pagal 11 straipsnį;
fa) užtikrinant prasmingą, nuolatinį, 
prieinamą, taip pat saugų ir laiku 
užmezgamą bendradarbiavimą su 
suinteresuotaisiais subjektais ir jų verslo 
ryšiais viso išsamaus patikrinimo proceso 
metu pagal 11a straipsnį.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės netaikytų verslo modelių ir 
strategijų, kurie daro neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms, aplinkai, teisinei 
valstybei ir geram valdymui, arba prie jo 
prisideda, ir užtikrina, kad įmonės 
nustatytų, sušvelnintų ir atsiskaitytų, kaip 
jos šalina poveikį žmogaus teisėms, 
aplinkai, teisinei valstybei ir geram 
valdymui savo veikloje, savo 
patronuojamųjų įmonių veikloje ir vertės 
grandinėse.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės, veikiančios nuo konfliktų 
nukentėjusiose zonose ir didelės rizikos 
zonose, vykdytų griežtesnį konfliktams 
atžvalgų išsamų patikrinimą, siekdamos 
pašalinti didesnę šiurkščių žmogaus teisių 
pažeidimų ir žalos aplinkai riziką ir 
užtikrinti, kad jų operacijos ir veikla 
nepasunkintų konfliktų ar pagal jas 
konfliktai nebūtų finansuojami. Tas 
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griežtesnis išsamaus patikrinimo procesas 
apima konfliktui atžvalgią analizę ir 
veiksmingą, saugų ir prasmingą 
bendradarbiavimą su suinteresuotaisiais 
subjektais pagal 11a straipsnį. Valstybės 
narės užtikrina, kad įmonės, veikiančios 
nuo konfliktų nukentėjusiose zonose ir 
didelės rizikos zonose, paisytų savo 
įsipareigojimų pagal tarptautinę 
humanitarinę teisę.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis

Išsamaus patikrinimo integravimas į 
įmonių politiką

Išsamaus patikrinimo integravimas į 
įmonių politiką

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės integruotų išsamų patikrinimą į 
visas savo įmonės politikos sritis ir turėtų 
nustatytą išsamaus patikrinimo politiką. 
Išsamaus patikrinimo politika apima visus 
šiuos aspektus:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės integruotų išsamų patikrinimą į 
visas savo įmonės politikos sritis ir 
priimtų, paskelbtų ir įgyvendintų išsamaus 
patikrinimo politiką. Išsamaus patikrinimo 
politikoje numatomas prasmingas, saugus 
ir nuolatinis bendradarbiavimas su 
suinteresuotaisiais subjektais pagal 11a 
straipsnį, taikant rizika pagrįstą metodą, 
ir ši politika apima nemažiau kaip visus 
šiuos aspektus:

a) apibūdintą įmonės požiūrį į išsamų 
patikrinimą, taip pat ilgalaikėje 
perspektyvoje;

a) įmonės požiūrio į išsamų 
patikrinimą, taip pat trumpalaikėje, 
vidutinės trukmės ir ilgalaikėje 
perspektyvoje, apibūdinimą, apimantį 
išsamų įmonės, jos verslo santykių ir 
vertės grandinių aprašą, įskaitant, be kita 
ko, įmonės verslo santykių ir gamybos 
vietų sąrašą;

b) elgesio kodeksą, kuriame 
apibūdinamos taisyklės ir principai, kurių 
turi laikytis įmonės darbuotojai ir 
patronuojamosios įmonės;

b) elgesio kodeksą, kuriame 
apibrėžiamos taisyklės ir principai, kurių 
turi laikytis bendrovės vadovybė, 
darbuotojai, patronuojamosios įmonės ir 
vertės grandinės partneriai, ir kuris 
nustatomas visapusiškai 
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bendradarbiaujant ir tinkamai 
konsultuojantis su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais pagal 11a 
straipsnį;

c) apibūdintus procesus, nustatytus 
siekiant atlikti išsamų patikrinimą, įskaitant 
priemones, kurių imamasi tikrinant 
elgesio kodekso laikymąsi ir plečiant jo 
taikymą įtvirtintiems verslo santykiams.

c) apibūdintus procesus, nustatytus 
siekiant atlikti visos vertės grandinės 
išsamų patikrinimą, įskaitant:

i) priemones, kurių imamasi 
tikrinant elgesio kodekso laikymąsi, 
įskaitant įrankius, metodiką, tikslus ir 
priemonių tvarkaraštį;
ii) priemones, kurių imamasi plečiant 
jo taikymą verslo santykiams, įskaitant 
sutartines nuostatas; ir
iii) saugos, prasmingo 
bendradarbiavimo su suinteresuotaisiais 
subjektais užtikrinimo priemonių 
aprašymą laikantis 11a straipsnio;
ca) faktinio ir galimo neigiamo 
poveikio, nustatyto ir įvertinto pagal 6 
straipsnį, susijusio su tiesiogine ir 
netiesiogine įmonės veikla, be kita ko, per 
jai tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančias 
patronuojamąsias įmones ir filialus, 
verslo veikla ir vertės grandinėmis, 
aprašymą;
cb) priemonių, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią galimam neigiamam 
poveikiui ir jį švelninti, taip pat sustabdyti 
faktinį neigiamą poveikį ir jį kuo labiau 
sumažinti, aprašymą pagal 7 ir 8 
straipsnius;
cc) silpnesnių verslo partnerių 
pajėgumą atlikti išsamų patikrinimą, 
atsižvelgiant į įmonės svertus, siekiant 
užtikrinti, kad išsamaus patikrinimo 
proceso išlaidos nebūtų perkeltos 
silpnesnėje padėtyje esantiems verslo 
partneriams; ir
cd) skundų teikimo mechanizmo 
aprašymą nurodytą 9 straipsnyje;
Kai c punkte nurodytame procesų 
aprašyme pateikiama nuoroda į 
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nepriklausomą trečiosios šalies atliekamą 
patikrinimą, įmonės savo išsamaus 
patikrinimo politiką papildo išsamia 
trečiųjų šalių per pastaruosius trejus 
metus atliktų auditų rezultatų ataskaita.
1a. Įmonių, vykdančių veiklą vienoje 
iš 3 straipsnio qb punkte nurodytų 
sektorių atveju įmonės požiūrio 
aprašymas, elgesio kodeksas ir procesų 
bei priemonių, kurių reikalaujama pagal 
šio straipsnio 1 dalies a–c punktus, 
aprašymas taip pat apima didelį dėmesį 
rizikai ir poveikiui, kurie yra būdingi tam 
sektoriui.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės atnaujintų savo išsamaus 
patikrinimo politiką kiekvienais metais.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės peržiūrėtų, atnaujintų ir paskelbtų 
savo išsamaus patikrinimo politiką, 
nustačiusios bet kokį naują faktinį ir 
galimą neigiamą poveikį arba kai įvyksta 
pokyčių jų vertės grandinėse, 
nedelsdamos ir bent kartą per metus. 
Įmonių išsamaus patikrinimo politika yra 
viešai prieinama.
2a. Valstybės narės nustato taisykles, 
kuriomis užtikrinama, kad 2 straipsnio 1 
dalyje nurodytų įmonių valdymo ar 
priežiūros organai, tam tikrais atvejais, 
priklausomai nuo nacionalinės teisės, 
vykdytų ir prižiūrėtų 4 straipsnyje 
nurodytus išsamaus patikrinimo 
veiksmus, visų pirma šiame straipsnyje 
nurodytą išsamaus patikrinimo politiką, 
deramai atsižvelgiant į susijusį 
suinteresuotųjų subjektų indėlį.
2b. Bendrų elgesio kodekso standartų 
ir principų kūrimas ir taikymas pramonės 
sektoriuose ir tarp jų, siekiant padėti 
veiksmingai laikytis šios direktyvos, 
nelaikomas taikytinos konkurencijos 
teisės pažeidimu.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis 6 straipsnis

Realaus ir galimo neigiamo poveikio 
nustatymas

Realaus ir galimo neigiamo poveikio 
nustatymas ir vertinimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės imtųsi tinkamų priemonių savo 
veiklos ar savo patronuojamųjų įmonių 
veiklos, taip pat savo įtvirtintų verslo 
santykių savo vertės grandinėse realiam ir 
galimam neigiamam poveikiui žmogaus 
teisėms ir neigiamam poveikiui aplinkai 
nustatyti pagal 2, 3 ir 4 dalis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės imtųsi tinkamų priemonių savo 
pačių ar savo patronuojamųjų įmonių ir 
partnerių savo vertės grandinėse, su 
kuriais įmonės palaiko verslo santykius, 
jų verslo modelių ir strategijų, veiklos, 
produktų ir paslaugų atsirandančiam 
faktiniam ir galimam neigiamam poveikiui 
žmogaus ir darbuotojų teisėms, neigiamam 
poveikiui aplinkai, teisinei valstybei ir 
geram valdymui nustatyti ir įvertinti, 
taikant rizika grindžiamą požiūrį, ir pagal 
2, 3 ir 4 dalis.

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės sudarytų savo vertės grandinių 
žemėlapius ir viešai atskleistų atitinkamą 
informaciją, įskaitant pavadinimus, 
vietas, tiekiamų produktų ir teikiamų 
paslaugų rūšis, taip pat kitą svarbią 
informaciją apie patronuojamąsias 
įmones ir verslą. Remdamosi to sąrašo 
rezultatais, įmonės gali atlikti išsamų 
sričių, kuriose buvo nustatytas labiausiai 
tikėtinas arba reikšmingiausias neigiamas 
poveikis, vertinimą.
1b. Neigiamo poveikio sunkumas 
vertinamas atsižvelgiant į jo sunkumą, 
tikimybę įvykti, paveiktų žmonių skaičių 
arba paveiktos aplinkos mastą, jo 
negrįžtamumą ir sudėtingumą imtis 
priemonių, atsižvelgiant į priemones, 
būtinas iki poveikio atsiradimo buvusiai 
padėčiai.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, iš 
įmonių, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies b 
punkte ir 2 straipsnio 2 dalies b punkte, 
reikalaujama nustatyti tik realų ir galimą 
didelį neigiamą poveikį, kuris yra svarbus 
atitinkamame 2 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytame sektoriuje.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, iš 
įmonių, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies b 
punkte ir 2 straipsnio 2 dalies b punkte, 
reikalaujama nustatyti tik realų ir galimą 
didelį neigiamą poveikį, kuris yra svarbus 
atitinkamame 2 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytame sektoriuje.
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3. Kai įmonės, nurodytos 3 straipsnio 
a punkto iv papunktyje, teikia kreditą, 
paskolą arba kitas finansines paslaugas, 
realus ir galimas neigiamas poveikis 
žmogaus teisėms ir neigiamas poveikis 
aplinkai nustatomi tik prieš teikiant tą 
paslaugą.

3. Kai įmonės, nurodytos 3 straipsnio 
a punkto iv papunktyje, teikia kreditą, 
paskolą arba kitas finansines paslaugas, 
realus ir galimas neigiamas poveikis 
žmogaus teisėms ir neigiamas poveikis 
aplinkai, teisinei valstybei ir geram 
valdymui nustatomi remiantis 
atitinkamomis rizika pagrįstomis 
priemonėmis tik prieš teikiant tą paslaugą.

4. Valstybės narės užtikrina, kad, 
siekiant nustatyti 1 dalyje nurodytą 
neigiamą poveikį remiantis, kai tinka, 
kiekybine ir kokybine informacija, įmonės 
turėtų teisę naudotis tinkamais ištekliais, 
įskaitant nepriklausomas ataskaitas ir 
informaciją, surinktą per 9 straipsnyje 
nurodytą skundų nagrinėjimo procedūrą. 
Kai tinka, įmonės taip pat konsultuojasi su 
galimai paveiktomis grupėmis, įskaitant 
darbuotojus ir kitus susijusius 
suinteresuotuosius subjektus, siekdamos 
surinkti informacijos apie realų arba galimą 
neigiamą poveikį.

4. Valstybės narės užtikrina, kad, 
siekiant nustatyti ir įvertinti 1 dalyje 
nurodytą neigiamą poveikį remiantis 
kiekybine ir kokybine informacija, įmonės 
naudotųsi tinkamais ištekliais, įskaitant 
viešai prieinamą informaciją ir 
nepriklausomas ataskaitas, joms perduotą 
informaciją, surinktą taikant 9 straipsnyje 
nurodytą skundų teikimo mechanizmą. Kai 
tinka, įmonės taip pat veiksmingai ir 
prasmingai bendradarbiauja su visais 
susijusiais suinteresuotaisiais subjektais ir 
juos atstovaujančiomis organizacijomis, 
be kita ko, darbuotojais ir galimai 
paveiktomis grupėmis, siekdamos surinkti 
informacijos apie realų arba galimą 
neigiamą poveikį. Šis požiūris finansinių 
paslaugų sektoriuje bus grindžiamas 
aiškiomis finansų sektoriaus gairėmis.
4a. Valstybės narės užtikrina, kad 
suinteresuotieji subjektai turėtų teisę 
prašyti įmonės pateikti papildomos 
informacijos apie veiksmus, kurių imtasi 
pagal 4 straipsnį, ir kad įmonė atsakytų į 
tą prašymą pagal 11a straipsnį.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis 7 straipsnis

Galimo neigiamo poveikio prevencija Galimo neigiamo poveikio prevencija

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės imtųsi tinkamų priemonių užkirsti 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės imtųsi tinkamų priemonių užkirsti 
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kelią galimam neigiamam poveikiui 
žmogaus teisėms ir neigiamam poveikiui 
aplinkai, kuris nustatytas arba turėtų būti 
nustatytas pagal 6 straipsnį, arba, jeigu 
prevencija yra neįmanoma arba jos 
neįmanoma iškart įgyvendinti, pakankamai 
sušvelnintų tokį galimą neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms ar aplinkai, pagal šio 
straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalis.

kelią galimam neigiamam poveikiui 
žmogaus ir darbo teisėms, taip pat 
neigiamam poveikiui aplinkai arba 
neigiamam poveikiui teisinei valstybei ir 
geram valdymui, atsirandančiam dėl jų ar 
dėl jų patronuojamųjų įmonių veiklos, 
produktų ir paslaugų, taip pat poveikiui, 
atsirandančiam jų pačių veikloje ir vertės 
grandinėse ir kuris nustatytas arba turėtų 
būti nustatytas pagal 6 straipsnį, taikant 
rizika grindžiamą požiūrį, arba, jeigu 
prevencija yra neįmanoma arba jos 
neįmanoma iškart įgyvendinti, pakankamai 
sušvelnintų tokį galimą neigiamą poveikį.

1a. 1 dalies tikslais reikalaujama, kad 
įmonės parengtų ir įgyvendintų 
prevencinių veiksmų planą su nustatytais 
pagrįstais ir aiškiais tinkamų priemonių 
terminais ir kokybiniais bei kiekybiniais 
pažangos vertinimo rodikliais. Prevencijos 
veiksmų planas skelbiamas viešai ir 
parengiamas veiksmingai ir prasmingai 
dalyvaujant suinteresuotiesiems 
subjektams pagal 11a straipsnį.
Atitinkamos priemonės taikomos pačios 
įmonės veiklai, jos patronuojamosioms 
įmonėms, taip pat tiesioginiams ir 
netiesioginiams verslo santykiams.
Jei įmonė negali tuo pačiu metu užkirsti 
kelio visam galimam neigiamam poveikiui 
arba jo sušvelninti, į tą planą įtraukiama 
prioritetų nustatymo strategija, pagal 
kurią atsižvelgiama į įvairaus galimo 
neigiamo poveikio žmogaus teisėms, 
aplinkai ir teisinei valstybei bei gero 
valdymo sistemoms sunkumo lygį ir 
tikimybę.

2. Iš įmonių reikalaujama, kai tinka, 
imtis šių veiksmų:

2. 1 ir 2 dalių tikslais iš įmonių 
reikalaujama imtis tinkamų priemonių, 
įskaitant šiuos veiksmus:

a) kai būtina, atsižvelgiant į reikiamų 
prevencinių priemonių pobūdį ar 
sudėtingumą, parengti ir įgyvendinti 
prevencinių veiksmų planą su nustatytais 
pagrįstais ir aiškiais veiksmų vykdymo 
terminais ir kokybiniais bei kiekybiniais 
pažangos vertinimo rodikliais. 
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Prevencinių veiksmų planas parengiamas 
konsultuojantis su paveiktais 
suinteresuotaisiais subjektais;
b) siekti iš verslo partnerio, su kuriuo 
įmonė palaiko tiesioginius verslo 
santykius, gauti sutartinių garantijų, kad jis 
užtikrins tos įmonės elgesio kodekso ir, 
prireikus, prevencinių veiksmų plano 
laikymąsi, be kita ko, prašydamas 
atitinkamų sutartinių garantijų iš savo 
partnerių, kiek jų veikla įeina į 
atitinkamos įmonės vertės grandinę 
(pakopinis sutarčių sudarymas). Jei 
gaunama tokių sutartinių garantijų, 
taikoma 4 dalis;

b) gauti sutartinių garantijų, 
grindžiamų sąžiningomis, pagrįstomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis, arba 
kitokį patikinimą verslo santykiuose visoje 
vertės grandinėje, susijusį su prevencinių 
veiksmų plano įgyvendinimu;

c) daryti reikiamas investicijas, 
pavyzdžiui, į valdymo ar gamybos 
procesus ir infrastruktūrą, kad būtų 
laikomasi 1 dalies;

c) daryti reikiamas investicijas, 
pavyzdžiui, į valdymo ar gamybos 
procesus, pajėgumų stiprinimą, bendras 
prevencijos ir poveikio švelninimo 
priemones su vertės grandinės partneriais, 
infrastruktūrą ir produktų atsekamumą;

ca) pritaikyti verslo modelius ir 
strategijas siekiant užkirsti kelią galimam 
neigiamam poveikiui ir jį panaikinti;
cb) mokyti, bendrauti arba 
bendradarbiauti su tiekėjais atitinkamų 
apsaugos įstatymų vykdymo užtikrinimo 
klausimais;

d) teikti tikslinę ir proporcingą paramą 
MVĮ, su kuria įmonė palaiko įtvirtintus 
verslo santykius, jeigu dėl elgesio kodekso 
ar prevencinių veiksmų plano laikymosi 
kiltų pavojus tos MVĮ gyvybingumui;

d) teikti tikslinę ir proporcingą paramą 
MVĮ, su kuria įmonė palaiko verslo 
santykius, jeigu dėl elgesio kodekso ar 
prevencinių veiksmų plano laikymosi kiltų 
pavojus tos MVĮ gyvybingumui;

e) laikantis Sąjungos teisės, įskaitant 
konkurencijos teisę, bendradarbiauti su 
kitais subjektais, be kita ko, siekiant, kai 
tinka, padidinti įmonės pajėgumą 
sustabdyti neigiamą poveikį, ypač kai jokie 
kiti veiksmai nėra tinkami ar veiksmingi.

e) laikantis Sąjungos teisės, įskaitant 
konkurencijos teisę, bendradarbiauti su 
kitais subjektais, be kita ko, siekiant 
padidinti įmonės pajėgumą sustabdyti 
neigiamą poveikį, ypač kai jokie kiti 
veiksmai nėra tinkami ar veiksmingi;
ea) akcijų turinčių įmonių atveju 
naudotis balsavimo teisėmis siekiant 
užkirsti kelią neigiamam poveikiui 
žmogaus teisėms, aplinkai, teisinei 
valstybei ir geram valdymui;
eb) atlikti žmogaus teisių vertinimus, 
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kuriuose atsižvelgiama į lyčių aspektą, 
renkant ir naudojant išskaidytus 
duomenis.

3. Dėl galimo neigiamo poveikio, 
kuriam nebūtų įmanoma užkirsti kelio ar 
pasiekti pakankamo sušvelninimo 
priemonėmis, nurodytomis 2 dalyje, įmonė 
gali siekti sudaryti sutartį su partneriu, su 
kuriuo ji palaiko netiesioginius santykius, 
siekdama, kad būtų laikomasi tos įmonės 
elgesio kodekso arba prevencinių veiksmų 
plano. Jeigu sudaroma tokia sutartis, 
taikoma 4 dalis.

3. Dėl galimo neigiamo poveikio, 
kuriam nebūtų įmanoma užkirsti kelio ar 
pasiekti pakankamo sušvelninimo 
priemonėmis, nurodytomis 2 dalyje, įmonė 
gali siekti sudaryti sutartį su partneriu, su 
kuriuo ji palaiko netiesioginius santykius, 
siekdama, kad būtų laikomasi tos įmonės 
elgesio kodekso arba prevencinių veiksmų 
plano. Jeigu sudaroma tokia sutartis, 
taikoma 4 dalis.

4. Kartu su sutartinėmis garantijomis 
arba sudaryta sutartimi taikomos tinkamos 
priemonės atitikčiai tikrinti. Tikrindama 
atitiktį įmonė gali remtis tinkamomis 
pramonės iniciatyvomis arba 
nepriklausomos trečiosios šalies tikrinimu.

4. Kartu su sutartinėmis garantijomis 
arba sudaryta sutartimi taikomos tinkamos 
priemonės atitikčiai tikrinti. Tikrindama 
atitiktį įmonė gali remtis tinkamomis 
pramonės iniciatyvomis arba 
nepriklausomos trečiosios šalies tikrinimu. 
Atitikties patikra taikant pramonės 
iniciatyvas arba nepriklausomos trečiosios 
šalies atliekama patikra neatleidžia 
įmonės nuo jos prievolių ir atsakomybės 
pagal šią direktyvą.

Tuo atveju, kai iš MVĮ gaunama sutartinių 
garantijų arba su ja sudaroma sutartis, 
taikomos sąlygos turi būti teisingos, 
pagrįstos ir nediskriminacinės. Kai 
atitikties tikrinimo priemonės taikomos 
MVĮ, įmonė padengia atliekamo 
nepriklausomos trečiosios šalies tikrinimo 
išlaidas.

Tuo atveju, kai iš MVĮ gaunama sutartinių 
garantijų arba su ja sudaroma sutartis, 
taikomos sąlygos turi būti teisingos, 
pagrįstos ir nediskriminacinės. Kai 
atitikties tikrinimo priemonės taikomos 
MVĮ, įmonė padengia atliekamo 
nepriklausomos trečiosios šalies tikrinimo 
išlaidas.

5. Dėl galimo neigiamo poveikio, 
apibrėžto 1 dalyje, kurio nebuvo įmanoma 
išvengti ar pakankamai sušvelninti 2, 3 ir 4 
dalyse nustatytomis priemonėmis, iš 
įmonės reikalaujama, kad ji neužmegztų 
naujų santykių arba neplėtotų esamų 
santykių su partneriu, susijusiu su ta vertės 
grandine arba esančiu toje vertės 
grandinėje, kurioje daromas atitinkamas 
poveikis, ir, kai pagal tuos santykius 
reglamentuojančią teisę įmonė turi teisę 
tai daryti, ji imtųsi šių veiksmų:

5. Dėl galimo neigiamo poveikio, 
apibrėžto 1 dalyje, kurio nebuvo įmanoma 
išvengti ar pakankamai sušvelninti 2, 3 ir 
4 dalyse nustatytomis priemonėmis, nes 
sušvelninimas negalimas arba 
nepriimtinas, arba nėra pagrįstų 
perspektyvų pasikeisti, įmonės neužmezga 
naujų santykių arba neplėtotų esamų 
santykių su partneriu, susijusiu su ta vertės 
grandine arba esančiu toje vertės 
grandinėje, kurioje daromas atitinkamas 
poveikis.
Tokiais atvejais įmonės turi imtis šių 
veiksmų:
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a) laikinai sustabdytų komercinius 
santykius su atitinkamu partneriu, kartu 
dėdama pastangas užkirsti kelią 
atitinkamam poveikiui ir jį kuo labiau 
sumažinti, jeigu pagrįstai tikimasi, kad tos 
pastangos duos rezultatų artimiausiu 
laikotarpiu;

a) sustabdytų komercinius santykius 
su atitinkamu partneriu, kartu dėdama 
prevencijos ir švelninimo pastangas;

b) nutrauktų verslo santykius, 
susijusius su atitinkama veikla, jei galimas 
neigiamas poveikis yra didelis.

b) nutraukia verslo santykius, 
susijusius su atitinkama veikla, jei galimas 
neigiamas poveikis yra didelis arba jei 
neigiamas poveikis pasikartoja.

Įmonės, prieš priimdamos sprendimą 
sustabdyti arba nutraukti verslo santykius, 
turėtų laiku, veiksmingai ir prasmingai 
bendradarbiauti su suinteresuotaisiais 
subjektais, kuriems tas sprendimas turi 
įtakos, ir šalinti dėl tokių veiksmų 
atsirandantį neigiamą poveikį.
Įmonės imasi atitinkamų priemonių, kad 
užkirstų kelią neigiamam poveikiui, 
atsirandančiam dėl verslo santykių 
sustabdymo ar nutraukimo, jį sušvelnintų 
ir sustabdytų. 
Verslo santykių nutraukimas nepanaikina 
įmonės atsakomybės spręsti realaus 
poveikio, atsiradusio per santykių 
laikotarpį, problemą.

Valstybės narės numato galimybę nutraukti 
verslo santykius pagal tų valstybių narių 
įstatymų reglamentuojamas sutartis.

Valstybės narės numato galimybę 
sustabdyti ar nutraukti verslo santykius 
pagal tų valstybių narių įstatymų 
reglamentuojamas sutartis.

6. Nukrypstant nuo 5 dalies b punkto, 
kai 3 straipsnio a punkto iv papunktyje 
nurodytos įmonės teikia kreditą, paskolą ar 
kitas finansines paslaugas, iš jų 
nereikalaujama nutraukti kredito, paskolos 
ar kitų finansinių paslaugų sutarties, kai 
galima pagrįstai tikėtis, kad toks 
nutraukimas reikšmingai pakenktų 
subjektui, kuriam ta paslauga teikiama.

6. Nukrypstant nuo 5 dalies b punkto, 
kai 3 straipsnio a punkto iv papunktyje 
nurodytos įmonės teikia kreditą, paskolą ar 
kitas finansines paslaugas, iš jų 
nereikalaujama nutraukti kredito, paskolos 
ar kitų finansinių paslaugų sutarties, kai 
galima pagrįstai tikėtis, kad toks 
nutraukimas reikšmingai pakenktų 
subjektui, kuriam ta paslauga teikiama.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis 8 straipsnis

Realaus neigiamo poveikio sustabdymas Realaus neigiamo poveikio sustabdymas ir 
švelninimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės imtųsi tinkamų priemonių realiam 
neigiamam poveikiui, kuris yra nustatytas 
arba turėtų būti nustatytas pagal 6 straipsnį, 
sustabdyti pagal šio straipsnio 2–6 dalis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės imtųsi tinkamų priemonių jų pačių 
veikloje ir jų vertės grandinėje 
atsirandančiam realiam neigiamam 
poveikiui, kuris yra nustatytas arba turėtų 
būti nustatytas pagal 6 straipsnį, švelninti 
ir sustabdyti taikant rizika pagrįstą 
metodą pagal šio straipsnio 2–6 dalis.

2. Jeigu neigiamo poveikio sustabdyti 
neįmanoma, valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės tokį poveikį kuo labiau sumažintų.

2. Jeigu neigiamo poveikio sustabdyti 
neįmanoma, valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės tokį poveikį sumažintų kuo labiau, 
kiek tik įmanoma.

3. Iš įmonių reikalaujama, kai tinka, 
imtis šių veiksmų:

3. Iš įmonių reikalaujama, kai tinka, 
imtis šių veiksmų:

a) neutralizuoti arba kuo labiau 
sumažinti neigiamą poveikį, be kita ko, 
išmokant žalos atlyginimą nukentėjusiems 
asmenims ir finansinę kompensaciją 
nukentėjusioms bendruomenėms. Šie 
veiksmai turi būti proporcingi neigiamo 
poveikio reikšmingumui ir mastui ir tam, 
kokią įtaką neigiamam poveikiui daro 
pačios įmonės elgesys;

a) imtis visų tinkamų priemonių, kad 
visiškai atitaisytų realų neigiamą poveikį 
arba prisidėtų prie jo atitaisymo arba 
sumažintų neigiamą poveikį kuo labiau, 
kiek tik įmanoma, taikant tinkamas 
taisomąsias priemones, be kita ko, 
išmokant žalos atlyginimą ir finansinę 
kompensaciją nukentėjusiems asmenims, 
asmenų grupėms ar bendruomenėms ir 
visiškai kompensuojant žalą aplinkai arba 
žalą teisinei valstybei ir gero valdymo 
sistemoms. Tuo atveju, kai įmonės 
sumoka žalą arba finansinę kompensaciją 
dėl neigiamo jų verslo partnerių elgesio 
poveikio, įmonės naudojasi teisine 
garantija, kad gautų kompensaciją iš tų 
partnerių. Šie veiksmai turi būti 
proporcingi neigiamo poveikio 
reikšmingumui ir mastui ir tam, kokią įtaką 
neigiamam poveikiui daro pačios įmonės 
elgesys. Taisomoji priemonė apima 
įvairias esmines formas, kurių tikslas – 
neutralizuoti arba kompensuoti bet kokią 
žalą žmogaus teisėms, aplinkai, teisinei 
valstybei ir geram valdymui. Tai susiję su 
bet kokia žala ir nuostoliais, kuriuos 
įmonė padarė arba prie kurių atsiradimo 
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prisidėjo savo veiksmais ar neveikimu. Tai 
apima atsiprašymą, restituciją, 
reabilitaciją, finansinę ar nefinansinę 
kompensaciją, aplinkos atkūrimą ir 
sankcijas, taip pat žalos prevenciją, 
taikant pvz., draudimus ar garantijas, kad 
žala nepasikartos.
aa) čiabuvių tautų atveju taisomieji 
veiksmai vykdomi pagal tarptautinius 
standartus, kaip pripažinta Jungtinių 
Tautų deklaracijoje dėl čiabuvių tautų 
teisių, ir apima veiksmus, kuriais 
siekiama grąžinti jų žemes, teritorijas ir 
išteklius;

b) kai būtina, atsižvelgiant į faktą, kad 
neigiamo poveikio iškart sustabdyti 
neįmanoma, parengti ir įgyvendinti 
taisomųjų veiksmų planą su nustatytais 
pagrįstais ir aiškiais veiksmų vykdymo 
terminais ir kokybiniais bei kiekybiniais 
pažangos vertinimo rodikliais. Šis 
taisomųjų veiksmų planas, kai tinka, 
parengiamas konsultuojantis su 
suinteresuotaisiais subjektais;

b) kai būtina, atsižvelgiant į faktą, kad 
neigiamo poveikio iškart sustabdyti 
neįmanoma, parengti ir įgyvendinti 
taisomųjų veiksmų planą ir priemones su 
nustatytais pagrįstais ir aiškiais veiksmų 
vykdymo terminais ir kokybiniais bei 
kiekybiniais pažangos vertinimo rodikliais. 
Šis taisomųjų veiksmų planas parengiamas 
prasmingai dalyvaujant 
suinteresuotiesiems subjektams ir 
skelbiamas viešai. Šie veiksmai turi būti 
proporcingi neigiamo poveikio 
reikšmingumui ir mastui ir tam, kokią 
įtaką neigiamam poveikiui daro pačios 
įmonės elgesys;
ba) kai taikytina, atitinkamos 
priemonės taikomos pačios įmonės 
veiklai, jos patronuojamosioms įmonėms 
ir tiesioginiams bei netiesioginiams verslo 
santykiams;
bb) pritaikyti procesus, operacijas ir 
projektus;
bc) prireikus nutraukti procesus, 
operacijas ir projektus;

c) siekti iš tiesioginio partnerio, su 
kuriuo įmonė palaiko įtvirtintus verslo 
santykius, gauti sutartinių garantijų, kad jis 
užtikrins elgesio kodekso ir, prireikus, 
taisomųjų veiksmų plano laikymąsi, be 
kita ko, prašydamas atitinkamų sutartinių 
garantijų iš savo partnerių tiek, kiek jie 
įeina į vertės grandinę (pakopinis sutarčių 

c) gauti iš tiesioginio partnerio, su 
kuriuo įmonė palaiko verslo santykius, 
sutartinių garantijų, kad jis:
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sudarymas). Jei gaunama tokių sutartinių 
garantijų, taikoma 5 dalis;

i) gerbs žmogaus teises, darbuotojų 
teises, aplinką ir teisinę valstybę bei gerą 
valdymą ir įgyvendins prevencijos planą;
ii) užtikrins elgesio kodekso ir, 
prireikus, taisomųjų veiksmų plano 
laikymąsi; ir
iii) informuos darbuotojus ir kitus 
suinteresuotuosius subjektus apie skundų 
teikimo mechanizmus, kuriuos įmonė yra 
nustačiusi arba kuriuose įmonė dalyvauja 
pagal 9 straipsnį, be kita ko, gaudama 
atitinkamų sutartinių garantijų iš savo 
partnerių tiek, kiek jie įeina į vertės 
grandinę (pakopinis sutarčių sudarymas); 
jei gaunama tokių sutartinių garantijų, 
taikoma 5 dalis;

d) daryti reikiamas investicijas, 
pavyzdžiui, į valdymo ar gamybos 
procesus ir infrastruktūrą, kad būtų 
laikomasi 1, 2 ir 3 dalių;

d) daryti reikiamas investicijas, 
pavyzdžiui, į valdymo ar gamybos 
procesus, infrastruktūrą, produktų 
atsekamumą, taip pat pajėgumų 
stiprinimą, bendrus žalos atitaisymo ir 
poveikio švelninimo planus kartu su 
vertės grandinės partneriais, kad būtų 
laikomasi 1, 2 ir 3 dalių;

da) pritaikyti verslo modelius ir 
strategijas;

e) teikti tikslinę ir proporcingą paramą 
MVĮ, su kuria įmonė palaiko įtvirtintus 
verslo santykius, jeigu dėl elgesio kodekso 
ar taisomųjų veiksmų plano laikymosi kiltų 
pavojus tos MVĮ gyvybingumui;

e) teikti tikslinę ir proporcingą paramą 
MVĮ, su kuria įmonė palaiko verslo 
santykius, jeigu dėl elgesio kodekso ar 
taisomųjų veiksmų plano laikymosi kiltų 
pavojus tos MVĮ gyvybingumui;

f) laikantis Sąjungos teisės, įskaitant 
konkurencijos teisę, bendradarbiauti su 
kitais subjektais, be kita ko, siekiant, kai 
tinka, padidinti įmonės pajėgumą 
sustabdyti neigiamą poveikį, ypač kai jokie 
kiti veiksmai nėra tinkami ar veiksmingi.

f) laikantis Sąjungos teisės, įskaitant 
konkurencijos teisę, bendradarbiauti su 
kitais subjektais, be kita ko, siekiant 
padidinti įmonės pajėgumą sustabdyti 
neigiamą poveikį, ypač kai jokie kiti 
veiksmai nėra tinkami ar veiksmingi;
fa) akcijų turinčios įmonės naudojasi 
savo balsavimo teisėmis siekdamos 
užkirsti kelią neigiamam poveikiui 
žmogaus teisėms, aplinkai, teisinei 
valstybei ir geram valdymui;

4. Dėl realaus neigiamo poveikio, 4. Dėl realaus neigiamo poveikio, 
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kurio nebūtų įmanoma sustabdyti ar 
pakankamai sušvelninti priemonėmis, 
nurodytomis 3 dalyje, įmonė gali siekti 
sudaryti sutartį su partneriu, su kuriuo ji 
palaiko netiesioginius santykius, siekdama, 
kad būtų laikomasi tos įmonės elgesio 
kodekso arba taisomųjų veiksmų plano. 
Jeigu sudaroma tokia sutartis, taikoma 5 
dalis.

kurio nebūtų įmanoma sustabdyti ar 
pakankamai sušvelninti priemonėmis, 
nurodytomis 3 dalyje, įmonė gali siekti 
sudaryti sutartį su partneriu, su kuriuo ji 
palaiko netiesioginius santykius, siekdama, 
kad būtų laikomasi tos įmonės elgesio 
kodekso arba taisomųjų veiksmų plano. 
Jeigu sudaroma tokia sutartis, taikoma 5 
dalis.

5. Kartu su sutartinėmis 
garantijomis arba sudaryta sutartimi 
taikomos tinkamos priemonės atitikčiai 
tikrinti. Tikrindama atitiktį įmonė gali 
remtis tinkamomis pramonės iniciatyvomis 
arba nepriklausomos trečiosios šalies 
tikrinimu.

5. Kartu su sutartinėmis garantijomis 
arba sudaryta sutartimi taikomos tinkamos 
priemonės atitikčiai tikrinti. Tikrindama 
atitiktį įmonė gali remtis tinkamomis 
pramonės iniciatyvomis arba 
nepriklausomos trečiosios šalies tikrinimu. 
Atitikties patikra taikant pramonės 
iniciatyvas arba nepriklausomos trečiosios 
šalies atliekama patikra neatleidžia 
įmonės nuo jos prievolių ir atsakomybės 
pagal šią direktyvą.

Tuo atveju, kai iš MVĮ gaunama sutartinių 
garantijų arba su ja sudaroma sutartis, 
taikomos sąlygos turi būti teisingos, 
pagrįstos ir nediskriminacinės. Kai 
atitikties tikrinimo priemonės taikomos 
MVĮ, įmonė padengia atliekamo 
nepriklausomos trečiosios šalies tikrinimo 
išlaidas.

Tuo atveju, kai iš MVĮ gaunama sutartinių 
garantijų arba su ja sudaroma sutartis, 
taikomos sąlygos turi būti teisingos, 
pagrįstos ir nediskriminacinės. Kai 
atitikties tikrinimo priemonės taikomos 
MVĮ, įmonė padengia susijusias išlaidas.

6. Dėl realaus neigiamo poveikio, 
apibrėžto 1 dalyje, kurio nebuvo įmanoma 
sustabdyti ar kuo labiau sumažinti 3, 4 ir 5 
dalyse nustatytomis priemonėmis, įmonė 
neužmezga naujų santykių arba neplėtoja 
esamų santykių su partneriu, susijusiu su ta 
vertės grandine arba esančiu toje vertės 
grandinėje, kurioje daromas atitinkamas 
poveikis, ir, kai pagal tuos santykius 
reglamentuojančią teisę įmonė turi teisę 
tai daryti, ji imasi vieno iš šių veiksmų:

6. Dėl realaus neigiamo poveikio, 
apibrėžto 1 dalyje, kurio nebuvo įmanoma 
sustabdyti ar kuo labiau sumažinti 3, 4 ir 
5 dalyse nustatytomis priemonėmis, įmonė 
neužmezga naujų santykių arba neplėtoja 
esamų santykių su partneriu, susijusiu su ta 
vertės grandine arba esančiu toje vertės 
grandinėje, kurioje daromas atitinkamas 
poveikis, ir imasi vieno iš šių veiksmų:

a) laikinai sustabdo komercinius 
santykius su atitinkamu partneriu, kartu 
dėdama pastangas sustabdyti arba kuo 
labiau sumažinti neigiamą poveikį, arba

a) laikinai sustabdo komercinius 
santykius su atitinkamu partneriu, kartu 
dėdama pastangas sustabdyti arba kuo 
labiau sumažinti neigiamą poveikį, arba

b) nutraukia verslo santykius, 
susijusius su atitinkama veikla, jei 
neigiamas poveikis laikomas dideliu.

b) nutraukia verslo santykius, 
susijusius su atitinkama veikla, jei 
neigiamas poveikis laikomas dideliu arba 
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jei neigiamas poveikis pasikartoja.

Valstybės narės numato galimybę nutraukti 
verslo santykius pagal tų valstybių narių 
įstatymų reglamentuojamas sutartis.

Valstybės narės numato galimybę 
sustabdyti ar nutraukti verslo santykius 
pagal tų valstybių narių įstatymų 
reglamentuojamas sutartis.

Įmonės, prieš priimdamos sprendimą 
sustabdyti arba nutraukti verslo santykius, 
turėtų laiku, veiksmingai ir prasmingai 
bendradarbiauti su suinteresuotaisiais 
subjektais, kuriems tas sprendimas turi 
įtakos, ir šalinti dėl tokių veiksmų 
atsirandantį neigiamą poveikį.

7. Nukrypstant nuo 6 dalies b punkto, 
kai 3 straipsnio a punkto iv papunktyje 
nurodytos įmonės teikia kreditą, paskolą ar 
kitas finansines paslaugas, iš jų 
nereikalaujama nutraukti kredito, paskolos 
ar kitų finansinių paslaugų sutarties, kai 
galima pagrįstai tikėtis, kad toks 
nutraukimas reikšmingai pakenktų 
subjektui, kuriam ta paslauga teikiama.

7. Nukrypstant nuo 6 dalies b punkto, 
kai 3 straipsnio a punkto iv papunktyje 
nurodytos įmonės teikia kreditą, paskolą, 
privalomąjį draudimą ar kitas finansines 
paslaugas, iš jų nereikalaujama nutraukti 
kredito, paskolos ar kitų finansinių 
paslaugų sutarties, kai galima pagrįstai 
tikėtis, kad toks nutraukimas reikšmingai 
pakenktų subjektui, kuriam ta paslauga 
teikiama.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Atsakingas pasitraukimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės iš verslo santykių pasitrauktų 
atsakingai ir tik kraštutiniu atveju, 
reaguodamos į atvejus, kai galimam ir 
neigiamam poveikiui, kaip nustatyta 7 
straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 1 dalyje, 
negali būti užkirstas kelias, jis negali būti 
sustabdytas ar kitaip veiksmingai 
sušvelnintas ar prasmingai sumažintas, 
atsižvelgiant į paveiktų suinteresuotųjų 
subjektų, visų pirma darbuotojų, ar kitų 
teisėtą interesą turinčių suinteresuotųjų 
subjektų nuomonę. Šiuo tikslu prieš 
priimdamos sprendimą įmonės 



PE736.709v02-00 82/124 AD\1271249LT.docx

LT

prasmingai bendradarbiauja su 
suinteresuotaisiais subjektais pagal 9a 
straipsnį.
2. Įmonės, vykdydamos 11 
straipsnyje nurodytą pareigą teikti 
ataskaitas, atskleidžia atvejų, kai jos 
nusprendė pasitraukti iš verslo santykių, 
skaičių, tokio pasitraukimo priežastis ir 
atitinkamų verslo santykių vietą 
neatskleidžiant partnerių tapatybės.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis 9 straipsnis

Skundų nagrinėjimo procedūra Neteisminiai skundų teikimo 
mechanizmai

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės suteiktų galimybę 2 dalyje 
nurodytiems asmenims ir organizacijoms 
teikti joms skundus, kai kyla pagrįstas 
susirūpinimas dėl su pačių įmonių ar jų 
patronuojamųjų įmonių veikla ir jų vertės 
grandinėmis susijusio realaus arba galimo 
neigiamo poveikio žmogaus teisėms ir 
neigiamo poveikio aplinkai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės nustatytų veiksmingus skundų 
teikimo mechanizmus veiklos lygmeniu 
arba juose dalyvautų kaip išankstinio 
perspėjimo apie riziką ir kaip žalos 
ištaisymo sistema, kuriais galėtų naudotis 
2 dalyje išvardyti asmenys ir organizacijos 
skundams pareikšti ir prašyti imtis 
taisomųjų priemonių, kai kyla pagrįstas 
susirūpinimas dėl su pačių įmonių ar jų 
patronuojamųjų įmonių veikla ir jų vertės 
grandinėmis susijusio realaus arba galimo 
neigiamo poveikio žmogaus teisėms ir 
neigiamo poveikio aplinkai arba neigiamo 
poveikio teisinei valstybei ir gero valdymo 
sistemoms.

Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
būtų pajėgios parengti tokius 
mechanizmus bendradarbiaudamos su 
kitomis įmonėmis ar organizacijomis, 
dalyvaudamos daugiašaliame 
suinteresuotųjų subjektų skundų teikimo 
mechanizme ar prisijungdamos prie 
bendro pagrindų susitarimo.
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Valstybės narės užtikrina, kad skundų 
teikimo mechanizmai būtų teisėti, 
prieinami vietoje, nuspėjami, saugūs, 
nešališki, tinkami konkrečioms 
aplinkybėms, skaidrūs, suderinami su 
teisėmis, be to, juos turėtų būti galima 
koreguoti, kaip numatyta pagal 
neteisminio skundų teikimo mechanizmų 
veiksmingumo kriterijus, įtrauktus į 
Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinių principų 31-ąjį principą, ir į 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto 
bendrąją pastabą Nr. 16. Tokiais 
mechanizmais suteikiama galimybė 
išreikšti susirūpinimą anonimiškai arba 
konfidencialiai, kaip tinkama pagal 
nacionalinę teisę. Jais ypač stengiamasi 
apsaugoti nuo atsakomųjų veiksmų ir visų 
pirma užtikrinti, kad šios procedūros būtų 
visiškai prieinamos čiabuvių tautoms.
Valstybės narės užtikrina, kad rengiant ir 
vertinant tokius skundų teikimo 
mechanizmus ir teikiant teisių gynimo 
priemones dalyvautų faktiniai ir galimai 
paveikti teisių turėtojai ir kiti 
suinteresuotieji subjektai.
Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
esamiems ir galimai paveiktiems teisių 
turėtojams ir kitiems suinteresuotiesiems 
subjektams teiktų informaciją apie tokius 
skundų teikimo mechanizmus, įskaitant 
informaciją apie tai, kaip su jais 
susipažinti, sprendimus ir teisių gynimo 
priemones, susijusius su įmone, ir apie 
tai, kaip įmonė juos įgyvendina. Visa 
informacija skelbiama taip, kad nekiltų 
pavojus suinteresuotųjų subjektų 
saugumui, be kita ko, neatskleidžiant jų 
tapatybės.
Taikant skundų teikimo mechanizmus 
įmonėms turi būti teikiami pasiūlymai dėl 
to, kaip galėtų būti sprendžiami su galimu 
arba realiu neigiamu poveikiu susiję 
klausimai.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
skundus galėtų teikti:

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nusiskundimus galėtų pateikti:

a) asmenys, patyrę neigiamą poveikį a) asmenys, asmenų grupės arba 
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arba turintys pagrindo manyti, kad jiems 
gali būti daromas neigiamas poveikis,

subjektai, patyrę neigiamą poveikį arba 
turintys pagrindo manyti, kad jiems gali 
būti daromas neigiamas poveikis,

b) profesinės sąjungos ir kiti 
darbuotojų atstovai, atstovaujantys 
asmenims, dirbantiems atitinkamoje 
vertės grandinėje,

b) profesinės sąjungos ir kiti 
darbuotojų atstovai,

c) pilietinės visuomenės organizacijos, 
veikiančios su atitinkama vertės grandine 
susijusiose srityse.

c) pilietinės visuomenės organizacijos, 
žmogaus teisių, aplinkos apsaugos, 
teisinės valstybės ir gero valdymo gynėjai, 
taip pat nuo korupcijos nukentėję 
asmenys ir korupcijos liudininkai,
ca) kiti asmenys, kurie turi 
pakankamą interesą arba kurių teisės 
buvo pažeistos,
cb) verslo partneriai, kurie dėl 
nesąžiningos pirkėjų pirkimo praktikos 
negali įvykdyti 7 straipsnio 2 dalies b 
punkte ir 8 straipsnio 3 dalies c punkte 
nurodytų sutartinių garantijų 
reikalavimų.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės nustatytų 1 dalyje nurodytų skundų 
nagrinėjimo procedūrą, įskaitant procedūrą, 
taikomą tuo atveju, kai įmonė laiko skundą 
nepagrįstu, ir informuotų atitinkamus 
darbuotojus ir profesines sąjungas apie šias 
procedūras. Valstybės narės užtikrina, kad 
tais atvejais, kai skundas yra pagrįstas, 
tame skunde nurodytas neigiamas poveikis 
būtų laikomas nustatytu, kaip tai 
suprantama pagal 6 straipsnį.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės nustatytų 1 dalyje nurodytų skundų 
nagrinėjimo procedūrą, įskaitant procedūrą, 
taikomą tuo atveju, kai įmonė laiko skundą 
nepagrįstu, ir informuotų atitinkamus 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
darbuotojus ir profesines sąjungas, apie 
šias procedūras. Valstybės narės užtikrina, 
kad tais atvejais, kai skundas yra pagrįstas, 
tame skunde nurodytas neigiamas poveikis 
būtų laikomas nustatytu, kaip tai 
suprantama pagal 6 straipsnį. Įmonė viešai 
praneša apie tai, kaip atsižvelgiama į 
skundus nustatant riziką ar pažeidimus ir 
reaguojant į juos, įskaitant, inter alia, 
statistinius duomenis apie gautus 
skundus, nurodomo neigiamo poveikio 
rūšis, tai, kaip įmonė juos nagrinėja, ir 
skelbia apdorotus ir nuasmenintus 
atvejus.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
skundų pateikėjai turėtų teisę:

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
skundų pateikėjai ir jų atstovai turėtų teisę:

a) reikalauti iš įmonės, kuriai pateikė 
skundą pagal 1 dalį, imtis tinkamų 
tolesnių veiksmų atsižvelgiant į tą skundą, 

a) laiku gauti atsakymą raštu apie 
skaidrius, veiksmingus ir tinkamus 
tolesnius veiksmus, kurių imamasi dėl 
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ir skundo, tas atsakymas pateikiamas 
taikant skundų teikimo mechanizmą, 
pagal kurį pateiktas skundas pagal 1 dalį, 
ir jame išdėstomi pagrįsti ir prieinami 
motyvai, kodėl reikalavimas buvo 
laikomas nepagrįstu ar pagrįstu;
aa) gauti atsakomųjų veiksmų 
nesiėmimo, konfidencialumo ir 
anonimiškumo garantijas visiems 
faktiškai ir galimai paveiktiems 
suinteresuotiesiems subjektams;
ab) laiku gauti veiksmingą informaciją 
apie priemones ir veiksmus, kurių imtasi 
atsižvelgiant į konkretų skundą, pateiktą 
naudojantis nepriklausomu skundų 
teikimo mechanizmu;

b) susitikti su įmonės atstovais 
tinkamu lygiu siekiant apsvarstyti didelį 
galimą arba realų neigiamą poveikį, dėl 
kurio pateiktas skundas.

b) bendradarbiauti su skundų teikimo 
mechanizmu tiesiogiai ir su įmonės 
atstovais tinkamu lygiu siekiant apsvarstyti 
galimą arba realų neigiamą poveikį, dėl 
kurio pateiktas skundas, įskaitant 
atsakomųjų veiksmų nesiėmimo, 
konfidencialumo ir anonimiškumo 
garantijas, kai jų prašoma, ir pasiūlyti 
tinkamą taisomąją priemonę;
ba) reikalauti, kad įmonės visiškai 
ištaisytų faktinį neigiamą poveikį arba 
prie to ištaisymo prisidėtų. Teisių gynimo 
priemonė yra proporcinga neigiamo 
poveikio reikšmingumui ir mastui;
bb) laiku gauti pagrįstą įmonės 
atsakymą raštu į teisėtą prašymą dėl žalos 
ištaisymo;
4a. Valstybės narės užtikrina, kad 
skundų teikimo mechanizmas netrukdytų 
ieškovams pasinaudoti 19 straipsnyje 
nurodyta pagrįstų skundų nagrinėjimo 
procedūra, 22 straipsnyje nurodyta 
civiline atsakomybe arba bet kuriuo kitu 
teisminiu mechanizmu ar kitu neteisminiu 
skundų teikimo mechanizmu. Valstybės 
narės taip pat užtikrina, kad teisė kreiptis 
į teismines institucijas ir teismus 
nepriklausytų nuo išankstinio skundų 
teikimo mechanizmo naudojimo. 
Valstybės narės užtikrina, kad bet kokios 
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neteisminės žalos ištaisymo pastangos 
būtų vykdomos kartu skatinant 
kolektyvines derybas ir profesinių sąjungų 
pripažinimą ir jokiu būdu neturėtų 
pakenkti teisėtų profesinių sąjungų 
vaidmeniui sprendžiant su darbu 
susijusius ginčus.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
atliktų periodinius savo veiklos bei 
priemonių ir atitinkamus savo 
patronuojamųjų įmonių ir, kiek tai susiję 
su įmonės vertės grandinėmis, savo 
įtvirtintų verslo santykių vertinimus 
siekdamos stebėti neigiamo poveikio 
žmogaus teisėms ir aplinkai nustatymo, 
prevencijos, švelninimo, sustabdymo ir kuo 
didesnio sumažinimo veiksmingumą. 
Tokie vertinimai, kai tinka, grindžiami 
kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais ir 
atliekami ne rečiau kaip kas 12 mėnesių, 
taip pat bet kada, kai yra pagrindo manyti, 
kad gali būti reikšminga nauja tokio 
neigiamo poveikio atsiradimo rizika. 
Išsamaus patikrinimo politika atnaujinama 
atsižvelgiant į tų vertinimų rezultatus.

Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
atliktų periodinius savo veiklos bei 
priemonių ir atitinkamus savo 
patronuojamųjų įmonių bei įmonės vertės 
grandinių ir savo verslo santykių 
vertinimus siekdamos stebėti neigiamo 
poveikio žmogaus teisėms, darbuotojų 
teisėms, aplinkai, teisinei valstybei ir 
geram valdymui nustatymo, prevencijos, 
švelninimo, sustabdymo ir kuo didesnio 
sumažinimo veiksmingumą. Tokie 
vertinimai grindžiami kokybiniais ir 
kiekybiniais rodikliais ir atliekami 
prasmingai dalyvaujant 
suinteresuotiesiems subjektams. Jie 
atliekami ne rečiau kaip kas 12 mėnesių, 
taip pat bet kada, kad gali būti reikšminga 
nauja tokio neigiamo poveikio atsiradimo 
rizika. Išsamaus patikrinimo politika, 
prevencijos veiksmų planas ir taisomųjų 
veiksmų planas atnaujinami ir 
atitinkamai pakeičiami atsižvelgiant į tų 
vertinimų rezultatus.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis 11 straipsnis

Pranešimas Ataskaitų teikimo reikalavimai
Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
kurioms netaikomi ataskaitų teikimo 
reikalavimai pagal Direktyvos 2013/34/ES 
19a ir 29a straipsnius, praneštų apie 
dalykus, kuriuos apima ši direktyva, savo 
interneto svetainėje paskelbdamos metinį 
pranešimą tarptautiniam verslui įprasta 
kalba. Šis pranešimas paskelbiamas 
kiekvienais metais iki balandžio 30 d. už 
praėjusius kalendorinius metus.

Nepaisant ataskaitų teikimo reikalavimų 
pagal Direktyvos 2013/34/ES 19a ir 29a 
straipsnius, valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės teiktų ataskaitas klausimais, 
kuriems taikoma ši direktyva, pagal 4 
straipsnį, savo interneto svetainėje 
prieinamu būdu ir laiku paskelbdamos 
savo išsamaus patikrinimo politiką, 
prevencijos veiksmų planus, koregavimo 
veiksmų planus, pateiktų skundų 
nagrinėjimo tvarką, vertinimų rezultatų 
ataskaitas ir kitą susijusią informaciją. 
Visų pirma valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės praneštų apie:
a) faktinį ir galimą neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms, darbuotojų teisėms, 
aplinkai, teisinei valstybei ir geram 
valdymui, taip pat veiksmus, kurių pagal 4 
straipsnį imtasi dėl konkrečių operacijų, 
projektų ir investicijų, taip pat veiksmus, 
kurių imtasi kultūros požiūriu jautriu ir 
prieinamu būdu, atsižvelgiant į 
suinteresuotųjų subjektų grupės specifiką, 
įskaitant lytį. Pateikiamas išsamus įmonės 
vertės grandinių, įskaitant pavadinimus, 
vietoves, produktus ir paslaugas, 
žemėlapis.
b) įgyvendintas priemones, kad per 
išsamaus patikrinimo procesą atsižvelgtų į 
suinteresuotųjų subjektų nuomones ir 
interesus;
c) įgyvendintas priemones pagal savo 
bendro investavimo strategijas, kad 
sustiprintų silpnesnių verslo partnerių 
gebėjimus atlikti išsamų patikrinimą;
d) informacija apie atvejų, kai bendrovės 
nusprendė nutraukti veiklą, skaičių, tokio 
pasitraukimo priežastį ir atitinkamų 
tiekėjų buvimo vietą neatskleidžiant jų 
tapatybės, išskyrus atvejus, kai bendrovės 
mano, kad tai yra priimtina pagal 
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taikomus teisės aktus;
e) vertinimų rezultatus, įskaitant trečiųjų 
šalių atliekamo patikrinimo audito 
kopijas, ir informuoja suinteresuotuosius 
subjektus pagal 11a straipsnį.
Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
paskelbtų ir atnaujintų savo išsamaus 
patikrinimo politiką, nustačiusios bet kokį 
naują faktinį ir galimą neigiamą poveikį, 
nedelsdamos ir bent kartą per metus.

Pagal 28 straipsnį Komisija priima 
deleguotuosius aktus dėl tokių pranešimų 
pagal 1 dalį turinio ir jų teikimo kriterijų, 
nustatydama, kokia informacija teiktina 
apibūdinant išsamų patikrinimą, galimą ir 
realų poveikį ir veiksmus, kurių dėl to 
imamasi.

Pagal 28 straipsnį Komisija priima 
deleguotuosius aktus dėl tokių pranešimų 
pagal 1 dalį turinio ir jų teikimo kriterijų, 
nustatydama, kokia informacija teiktina 
apibūdinant išsamų patikrinimą, jo 
struktūrą, metodiką, galimą ir realų 
poveikį ir veiksmus, kurių dėl to imamasi, 
taip pat susijusią informaciją, siekiant 
padėti įmonėms, jų patronuojamosioms 
įmonėms ir verslo partneriams, 
veikiantiems besivystančiose šalyse, 
nustatyti faktinį ar galimą neigiamą 
poveikį žmogaus teisėms, darbuotojų 
teisėms, aplinkai ir teisinei valstybei bei 
gero valdymo sistemoms, užkirsti jam 
kelią ir veiksmingai jį šalinti.
Komisijai taip pat priima deleguotuosius 
aktus dėl to, kaip šis ataskaitų teikimas 
galėtų būti integruotas į Europos bendrą 
prieigos punktą, siekiant sumažinti 
įmonėms ir kompetentingoms 
institucijoms tenkančią naštą.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės, vykdydamos savo pareigas pagal 
4–11 straipsnius, sąžiningai, veiksmingai, 
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saugiai ir prasmingai įtrauktų 
suinteresuotuosius subjektus. 
Reikalaujama, jog įmonės užtikrintų:
a) kad visi suinteresuotieji subjektai 
reguliariai dalyvautų viso išsamaus 
patikrinimo proceso metu, kaip numatyta 
4–11 straipsniuose;
b) veiksmingi ir tinkami dalyvavimo 
būdai, atsižvelgiant į jų apimtį, veiklos 
pobūdį ir kontekstą bei suinteresuotuosius 
subjektus, įskaitant: tinkamus dalyvavimo 
veiklos terminus, galimų dalyvavimo 
kliūčių nustatymą ir šalinimą, tinkamą 
suinteresuotųjų subjektų apsaugą, be kita 
ko, nuo atsakomųjų veiksmų rizikos prieš 
dalyvavimą, jo metu ir po jo; 
anonimiškumo, konfidencialumo 
užtikrinimą ir proaktyvų siekimą įtraukti 
labiausiai paveiktus ir pažeidžiamus 
suinteresuotuosius subjektus ir 
pirmenybės teikimą jų įraukimui bei lyčių 
aspektu grindžiamo ir vaiko interesus 
atitinkančio požiūrio laikymosi 
užtikrinimą;
c) reguliarios ir reikšmingos 
informacijos suinteresuotiesiems 
subjektams teikimą apie realų ir galimą 
neigiamą savo veiklos poveikį laiku, 
kultūriniu požiūriu jautriu ir prieinamu 
būdu, atsižvelgdamos į suinteresuotųjų 
subjektų grupės ypatumus; ir
d) kad įvykus reikšmingiems 
operacijų, veiklos ar veiklos aplinkybių 
pokyčiams, jos aktyviai palaikytų ryšius ir 
teiktų papildomas ir tarpines ataskaitas;
2. Konsultacijos su čiabuvių tautomis 
vykdomos laikantis tarptautinių žmogaus 
teisių standartų, pavyzdžiui, nustatytų 
Jungtinių Tautų deklaracijoje dėl 
čiabuvių tautų teisių, įskaitant pagarbą jų 
teisėms į laisvą, išankstinį ir informacija 
pagrįstą sutikimą ir pagarbą jų teisėms į 
savo žemę, teritorijas ir išteklius.
3. Įmonės įvertina ir laiku atsako į 
prašymą dėl dalyvavimo ir į 
suinteresuotojo subjekto prašymą pateikti 
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papildomos informacijos apie įmonių 
veiksmus, kurių imtasi pagal 4 straipsnį. 
Informacija turi būti laiku pateikiama 
raštu, ji turi būti tinkama ir suprantama.
Jei įmonė atmeta prašymą pateikti 
informaciją, ji per pagrįstą laikotarpį 
raštu pateikia tinkamą ir išsamų 
pagrindimą. Jei įmonė nepateikia 
pakankamo pagrindimo, ignoruoja 
prašymą arba atsisako atskleisti 
informaciją, valstybės narės užtikrina, 
kad atitinkamoms institucijoms būtų 
suteikti įgaliojimai nurodyti atskleisti 
informaciją.
4. Įmonė taip pat informuoja 
suinteresuotuosius subjektus apie savo 
išsamaus patikrinimo politiką ir jos 
įgyvendinimą, prie kurio jie gali prisidėti.
5. Kai įmonė negali prasmingai 
bendradarbiauti su suinteresuotaisiais 
subjektais arba suinteresuotiesiems 
subjektams nėra saugu, apsvarstomos 
kitos pagrįstos ir patikimos alternatyvos.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama teikti paramą įmonėms arba 
valstybių narių institucijoms dėl to, kaip 
įmonės turėtų vykdyti joms tenkančias 
išsamaus patikrinimo prievoles, Komisija, 
konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotaisiais subjektais, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, 
Europos aplinkos agentūra ir, kai tinka, 
tarptautinėmis organizacijomis, turinčiomis 
kompetenciją išsamaus patikrinimo srityje, 
gali paskelbti gairių, be kita ko, 
konkretiems sektoriams arba dėl 
konkretaus neigiamo poveikio.

Siekdama teikti paramą įmonėms arba 
valstybių narių institucijoms dėl to, kaip 
įmonės turėtų vykdyti joms tenkančias 
išsamaus patikrinimo prievoles, Komisija, 
konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotaisiais subjektais, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, 
Europos aplinkos agentūra, Europos 
Sąjungos bendradarbiavimo 
baudžiamosios teisenos srityje agentūra 
(Eurojustu), Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra 
(Europolu), Europos prokuratūra, 
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) ir, kai tinka, tarptautinėmis 
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organizacijomis, turinčiomis kompetenciją 
išsamaus patikrinimo srityje, paskelbia 
gaires dėl:
a) konkrečių sektorių, aplinkybių ir sričių 
ir visų pirma didelės rizikos ekonominės 
veiklos sektorių, sukeliančių didelį 
neigiamą poveikį. Komisija nedelsiant 
parengia gaires apie tai, kaip finansų 
įmonės privalo laikytis šios direktyvos, be 
kita ko, dėl vertės grandinės ir rizika 
grindžiamo požiūrio sąvokų;
b) poveikio teisinei valstybei ir gero 
valdymo sistemoms;
c) išsamaus patikrinimo kuriuo 
atsižvelgiama į lyčių aspektą ir 
atsižvelgiama į kultūrą;
d) konkretaus neigiamo poveikio;
e) griežto išsamaus patikrinimo 
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose 
įgyvendinimo;
f) saugaus, veiksmingo ir prasmingo 
bendradarbiavimo su suinteresuotaisiais 
subjektais vykdant visus išsamaus 
patikrinimo procesus;
g) įmonių vertės grandinių ir veiksmingo 
proceso, pagal kurį siekiama stebėti verslo 
partnerių elgseną visose vertės 
grandinėse, plano;
h) priemonių, kurių įmonės turėtų imtis, 
kad išspręstų smulkiems savininkams 
kylančias problemas, įskaitant galimybę 
gauti pajamų pragyvenimui;
i) palankesnių sąlygų nukentėjusiesiems 
ir teisėtų interesų turintiems asmenims, 
asmenų grupėms ir organizacijoms 
kreiptis į teismą sudarymo;
j) atsakomųjų veiksmų rizikos, su kuria 
susiduria suinteresuotieji subjektai, 
įskaitant žmogaus teisių, aplinkos 
apsaugos, teisinės valstybės ir gero 
valdymo gynėjus, dėl jų dalyvavimo 
išsamaus patikrinimo procesuose, 
prevencijos ir mažinimo;
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k) atsakingo pasitraukimo iš žalingų 
verslo santykių arba iš konkrečios srities 
ar ekonomikos sektoriaus; ir
l) bendradarbiavimo su šalių partnerių 
valdžios institucijomis siekiant atlikti 
tyrimus.
Tai, ar įmonės laikosi gairių, laikoma 
būtina sąlyga, nustatant, ar jos atitinka 
šios direktyvos reikalavimus, kurie 
nurodomi tose gairėse.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis 14 straipsnis

Papildomos priemonės Papildomos priemonės

-1. Valstybės narės teikia informaciją 
ir veiksmingą paramą potencialiai 
paveiktiems ir paveiktiems 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
specialias interneto svetaines, platformas 
ar portalus, teisinius patarimus ir 
administracinę paramą, kad jie galėtų 
pasinaudoti pagal šią direktyvą jiems 
suteiktomis teisėmis.

1. Valstybės narės, siekdamos teikti 
informaciją ir remti įmonių ir jų partnerių, 
su kuriais jos palaiko įtvirtintus verslo 
santykius savo vertės grandinėse, pastangas 
vykdyti prievoles pagal šią direktyvą, 
sukuria ir tvarko tam skirtas atskiras arba 
bendras interneto svetaines, platformas ar 
portalus. Tai darant ypač daug dėmesio 
skiriama MVĮ, veikiančioms įmonių vertės 
grandinėse.

1. Valstybės narės, siekdamos teikti 
informaciją ir remti įmonių ir jų partnerių, 
su kuriais jos palaiko verslo santykius savo 
vertės grandinėse, pastangas vykdyti 
prievoles pagal šią direktyvą, sukuria ir 
tvarko tam skirtas atskiras arba bendras 
interneto svetaines, platformas ar portalus. 
Tai darant ypač daug dėmesio skiriama 
MVĮ, veikiančioms įmonių vertės 
grandinėse.

2. Valstybės narės gali finansiškai 
remti MVĮ, nedarant poveikio taikomoms 
valstybės pagalbos taisyklėms.

2. Nedarant poveikio taikomoms 
valstybės pagalbos taisyklėms, valstybės 
narės gali finansiškai remti MVĮ, kad jos 
laikytųsi šios direktyvos. Valstybės narės 
gali teikti finansinę paramą 
suinteresuotiesiems subjektams, 
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siekdamos didinti jų informuotumą ir 
sudaryti palankesnes sąlygas naudotis šia 
direktyva jiems suteikiamomis teisėmis.

3. Komisija gali papildyti valstybių 
narių taikomas paramos priemones, 
remdamasi jau esamais Sąjungos 
veiksmais, kuriais remiamas išsamus 
patikrinimas Sąjungoje ir trečiosiose 
valstybėse, ir gali parengti naujų 
priemonių, be kita ko, sudaryti palankias 
sąlygas bendroms suinteresuotųjų subjektų 
iniciatyvoms, kuriomis įmonėms būtų 
padedama vykdyti savo prievoles.

3. Komisija ir valstybės narės plėtoja 
bendradarbiavimo ir partnerystės su 
trečiosiomis šalimis mechanizmus, kad 
būtų šalinamos pagrindinės žmogaus 
teisių pažeidimų, žalos aplinkai ir teisinei 
valstybei bei geram valdymui priežastys, ir 
kuria naujos priemonės. Tai apima 
bendros vertės partnerysčių ir bendrų 
suinteresuotųjų subjektų iniciatyvų, 
kuriomis siekiama stiprinti pradinės 
grandies ekonominės veiklos vykdytojų 
gebėjimus padėti įmonėms vykdyti savo 
įsipareigojimus, palengvinimą.

3a. Komisija remia saugų 
dalyvaujamąjį nepriklausomų duomenų 
apie neigiamą poveikį žmogaus teisėms, 
aplinkai, teisinei valstybei ir geram 
valdymui rinkimą ir imasi būtinų 
veiksmų, kad į duomenis būtų atsižvelgta.
3b. Komisija, visų pirma besivystančiose 
šalyse ir laikydamasi Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) 2021/9471a, 
teikia priemones, įskaitant finansinę 
paramą, kuriomis siekiama:
a) didinti suinteresuotųjų subjektų 
informuotumą ir stiprinti jų gebėjimus, 
siekiant užtikrinti aktyvų jų dalyvavimą 
išsamaus patikrinimo procesuose;
b) vykdyti šios direktyvos įgyvendinimo ir 
išsamaus patikrinimo procesų stebėseną;
c) teikti paramą užtikrinant 
nukentėjusiųjų ir teisėtų interesų turinčių 
asmenų bei asmenų grupių teisę kreiptis į 
teismą, įskaitant pagrįstų skundų 
pateikimą priežiūros institucijoms pagal 
19 straipsnį;
d) prisidėti prie privačių standartų 
sistemų, parametrų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemų, taip pat apskaitos ir 
ataskaitų teikimo formų konvergencijos, 
derinimo ir profesionalumo didinimo, 
siekiant užtikrinti įtikimus, lyčiai 
atžvalgius, patikimus, įgyvendinamus ir 
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palyginamus išsamaus patikrinimo veiklos 
rezultatų duomenis.

4. Įmonės gali naudotis pramonės 
programomis ir daugiašalėmis 
suinteresuotųjų subjektų iniciatyvomis, 
kuriomis padedama įgyvendinti jų 
prievoles, nurodytas šios direktyvos 5–11 
straipsniuose, tiek, kiek tos programos ir 
iniciatyvos yra tinkamos tų prievolių 
vykdymui remti. Komisija ir valstybės 
narės gali palengvinti informacijos apie 
tokias programas ar iniciatyvas ir jų 
rezultatus sklaidą. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, gali pateikti gairių dėl pramonės 
programų ir daugiašalių suinteresuotųjų 
subjektų iniciatyvų tinkamumo vertinimo.

4. Įmonės gali naudotis pramonės 
programomis ir daugiašalėmis 
suinteresuotųjų subjektų iniciatyvomis, 
kuriomis padedama įgyvendinti jų 
prievoles, nurodytas šios direktyvos 5–11 
straipsniuose, tiek, kiek tos programos ir 
iniciatyvos yra tinkamos tų prievolių 
vykdymui remti. Komisija ir valstybės 
narės gali palengvinti informacijos apie 
tokias programas ar iniciatyvas ir jų 
rezultatus sklaidą. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, gali pateikti gairių dėl pramonės 
programų ir daugiašalių suinteresuotųjų 
subjektų iniciatyvų tinkamumo vertinimo; 
Pramonės sistemos tinkamumo vertinimo 
kriterijai apima pilietinės visuomenės 
perspektyvų įtraukimą į auditą ir 
standartų bei skundų teikimo 
mechanizmų valdymą pagal Jungtinių 
Tautų verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinių principų veiksmingumo 
kriterijus.
Rėmimasis pramonės sistemomis ir įvairių 
suinteresuotųjų subjektų iniciatyvomis 
neatleidžia įmonės nuo jos individualios 
atsakomybės atlikti išsamų patikrinimą ir 
neužkerta kelio patraukti ją atsakomybėn 
už šios direktyvos nesilaikymą.
___________________
1a 2021 m. birželio 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2021/947, kuriuo nustatoma 
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonė „Globali 
Europa“, iš dalies keičiamas ir 
panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 466/2014/ES ir 
panaikinami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) 2017/1601 ir 
Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) 
Nr. 480/2009 (OL L 209, 2021 6 14, p. 1).

Pakeitimas 96
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 2 
straipsnio 1 dalies a punkte ir 2 straipsnio 
2 dalies a punkte nurodytos įmonės 
patvirtintų planą, kuriuo būtų 
užtikrinamas įmonės verslo modelio ir 
strategijos suderinamumas su perėjimu 
prie tvarios ekonomikos ir su visuotinio 
atšilimo apribojimu iki 1,5 °C pagal 
Paryžiaus susitarimą. Šiame plane visų 
pirma, remiantis įmonei pagrįstai 
prieinama informacija, nustatoma, kiek 
klimato kaita yra rizikos veiksnys arba 
kiek daromas su klimato veikla susijęs 
poveikis tos įmonės veikloje.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės, konsultuodamosi su profesinėmis 
sąjungomis, darbuotojų atstovais ir 
suinteresuotosiomis šalimis, parengtų, 
priimtų ir veiksmingai įgyvendintų planą, 
kuriuo siekiama užtikrinti, kad įmonės 
verslo modelis ir strategija būtų suderintas 
su perėjimu prie tvarios ekonomikos ir su 
visuotinio atšilimo apribojimu iki 1,5 °C 
pagal Paryžiaus susitarimą, taip pat su 
tikslu pasiekti poveikio klimatui 
neutralumą iki 2050 m., kaip nustatyta 
Reglamente (ES) 2021/1119. Tas planas 
turi:
a) būti pagrįstas įrodymais ir reguliariai 
atnaujinamas atsižvelgiant į geriausius 
turimus mokslinius duomenis;
b) atsižvelgti į visą vertės grandinę ir 
spręsti 1, 2 ir 3 sričių išmetamųjų teršalų 
klausimus;
c) nustatyti trumpalaikius ir vidutinės 
trukmės absoliučius mažinimo tikslus 
2025 ir 2030 metams, kurie būtų 
peržiūrimi kas penkerius metus iki 2050 
m., paaiškinant jų derėjimą su 1,5 °C 
klimato scenarijumi, kai viršijimo nėra 
arba jis ribotas, ir ar tokie tikslai 
moksliškai pagrįsti, atsižvelgiant į 
naujausias Tarpvyriausybinės klimato 
kaitos komisijos ir Europos mokslinės 
patariamosios tarybos klimato kaitos 
klausimais rekomendacijas;
d) apibrėžti kiekvienos taikymo srities ir 
tikslo įgyvendinimo veiksmus, susietus su 
nustatytų priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo svertų paaiškinimu;
e) apibrėžti ir įsipareigoti vykdyti 
finansinius ir investicijų planus, skirtus 
tikslams pasiekti;
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Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad tuo 
atveju, kai nustatoma arba turėtų būti 
nustatyta, kad vienas pagrindinių įmonės 
veiklos rizikos veiksnių ar pagrindinis jos 
poveikis yra susijęs su klimato kaita, ta 
įmonė į savo planą įtrauktų išmetamo 
ŠESD kiekio mažinimo tikslus.

Išbraukta.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės deramai atsižvelgtų į 1 ir 2 dalyse 
nurodytų prievolių vykdymą nustatydamos 
kintamąjį atlyginimą, jeigu kintamasis 
atlyginimas yra susietas su direktoriaus 
indėliu į įmonės verslo strategiją ir 
ilgalaikius interesus bei tvarumą.

Išbraukta.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
direktoriai būtų tiesiogiai ir asmeniškai 
atsakingi už 1 dalyje nustatytų prievolių 
vykdymo priežiūrą.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija viešai, be kita ko, savo 
interneto svetainėje paskelbia priežiūros 
institucijų sąrašą. Šį sąrašą Komisija 
reguliariai atnaujina remdamasi iš 
valstybių narių gauta informacija.

7. Komisija viešai, be kita ko, savo 
interneto svetainėje paskelbia priežiūros 
institucijų sąrašą ir, kai taikoma, 
atitinkamas tų institucijų kompetencijas. 
Šį sąrašą Komisija reguliariai atnaujina 
remdamasi iš valstybių narių gauta 
informacija.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Valstybės narės užtikrina, kad 
priežiūros institucijos turėtų kvalifikaciją, 
ekspertinių žinių ir įgūdžių, susijusių su 
žmogaus teisėmis, darbuotojų teisėmis, 
aplinka, teisine valstybe ir geru valdymu, 
kad galėtų veiksmingai vykdyti savo 
pareigas ir naudotis įgaliojimais.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. Valstybės narės užtikrina, kad 
priežiūros institucijos skelbtų ir pateiktų 
metinę ataskaitą apie savo ankstesnę 
veiklą, būsimo darbo planą ir prioritetus. 
Tai apima ataskaitas apie užbaigtus 
tyrimus ir jų rezultatus, galimas sankcijas 
ar kitus sprendimus dėl tyrimų.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis



PE736.709v02-00 98/124 AD\1271249LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis 18 straipsnis

Priežiūros institucijų įgaliojimai Priežiūros institucijų įgaliojimai

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
priežiūros institucijos turėtų pakankamus 
įgaliojimus ir išteklius, kad galėtų atlikti 
užduotis, joms pavestas pagal šią 
direktyvą, įskaitant įgaliojimą prašyti 
informacijos ir atlikti tyrimus dėl šioje 
direktyvoje nustatytų prievolių laikymosi.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
priežiūros institucijos turėtų pakankamus 
įgaliojimus ir išteklius, kad galėtų atlikti 
užduotis, joms pavestas pagal šią 
direktyvą, įskaitant įgaliojimą prašyti 
įmonių teikti visą reikalingą informaciją 
ir atlikti tyrimus, kurie prireikus gali 
apimti apsilankymus vietoje, dėl šioje 
direktyvoje nustatytų prievolių laikymosi.

2. Priežiūros institucija gali pradėti 
tyrimą savo iniciatyva arba dėl to, kad jai 
išreikštas pagrįstas susirūpinimas pagal 19 
straipsnį, jeigu mano, kad turi 
pakankamai informacijos, rodančios 
galimą įmonės prievolių, nustatytų pagal 
šią direktyvą priimtomis nacionalinėmis 
nuostatomis, pažeidimą.

2. Priežiūros institucija gali pradėti 
tyrimą savo iniciatyva arba dėl to, kad jai 
išreikštas pagrįstas susirūpinimas pagal 19 
straipsnį.

3. Patikrinimai atliekami laikantis 
valstybės narės, kurioje atliekamas 
patikrinimas, nacionalinės teisės nuostatų ir 
iš anksto perspėjus įmonę, nebent toks 
išankstinis pranešimas kliudytų 
veiksmingai atlikti patikrinimą. Jeigu 
priežiūros institucija per savo tyrimą nori 
atlikti patikrinimą kitos valstybės narės 
teritorijoje, ji pateikia tos valstybės narės 
priežiūros institucijai pagalbos prašymą 
pagal 21 straipsnio 2 dalį.

3. Patikrinimai atliekami laikantis 
valstybės narės, kurioje atliekamas 
patikrinimas, nacionalinės teisės nuostatų ir 
iš anksto neperspėjus įmonės. Jeigu 
priežiūros institucija per savo tyrimą nori 
atlikti patikrinimą kitos valstybės narės 
teritorijoje, ji pateikia tos valstybės narės 
priežiūros institucijai pagalbos prašymą 
pagal 21 straipsnio 2 dalį.

4. Jeigu, ėmusis veiksmų pagal 1 ir 2 
dalis, priežiūros institucija nustato, kad 
nesilaikoma nacionalinių nuostatų, priimtų 
pagal šią direktyvą, ji suteikia atitinkamai 
įmonei tinkamą laikotarpį imtis taisomųjų 
veiksmų, jei tokie veiksmai yra įmanomi.

4. Jeigu, ėmusis veiksmų pagal 1 ir 2 
dalis, priežiūros institucija nustato, kad 
nesilaikoma nacionalinių nuostatų, priimtų 
pagal šią direktyvą, ji suteikia atitinkamai 
įmonei tinkamą laikotarpį imtis taisomųjų 
veiksmų, jei tokie veiksmai yra įmanomi.

Taisomųjų veiksmų vykdymas neužkerta 
kelio taikyti administracines sankcijas arba 
nustatyti civilinę atsakomybę už žalą 
atitinkamai pagal 20 ir 22 straipsnius.

Taisomųjų veiksmų vykdymas neužkerta 
kelio taikyti administracines sankcijas arba 
nustatyti civilinę atsakomybę, įskaitant už 
žalą arba atitinkamai pagal 20 ir 
22 straipsnius.

5. Priežiūros institucijos atlikdamos 5. Priežiūros institucijos atlikdamos 
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savo užduotis turi bent šiuos įgaliojimus: savo užduotis turi bent šiuos įgaliojimus:

a) įsakyti, kad būtų sustabdyti pagal 
šią direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų 
pažeidimai, netinkami veiksmai nebūtų 
kartojami ir, kai tinka, būtų imamasi 
taisomųjų veiksmų, proporcingų 
pažeidimui ir būtinų tam, kad pažeidimas 
būtų sustabdytas;

a) įsakyti, kad būtų sustabdyti pagal 
šią direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų 
pažeidimai, netinkami veiksmai nebūtų 
kartojami ir, kai įmanoma, būtų imamasi 
taisomųjų veiksmų, proporcingų 
pažeidimui ir būtinų tam, kad pažeidimas 
būtų sustabdytas;

b) skirti pinigines nuobaudas pagal 20 
straipsnį;

b) skirti veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasančias pinigines nuobaudas pagal 20 
straipsnį;

c) imtis laikinųjų priemonių siekiant 
išvengti rizikos, kad galėtų būti padaryta 
didelės ir neatitaisomos žalos.

c) imtis laikinųjų priemonių siekiant 
išvengti rizikos, kad galėtų būti padaryta 
didelės ir neatitaisomos žalos.

6. Jeigu valstybės narės teisės 
sistemoje nenumatyta administracinių 
sankcijų, šis straipsnis ir 20 straipsnis gali 
būti įgyvendinami taip, kad kompetentinga 
priežiūros institucija inicijuotų sankciją, o 
tą sankciją skirtų kompetentingi 
nacionaliniai teismai, užtikrinant, kad tos 
teisių gynimo priemonės būtų veiksmingos 
ir jų poveikis būtų toks pat kaip priežiūros 
institucijų skiriamų administracinių 
sankcijų.

6. Jeigu valstybės narės teisės 
sistemoje nenumatyta administracinių 
sankcijų, šis straipsnis ir 20 straipsnis 
įgyvendinami taip, kad kompetentinga 
priežiūros institucija inicijuotų sankciją, o 
tą sankciją skirtų kompetentingi 
nacionaliniai teismai, užtikrinant, kad tos 
teisių gynimo priemonės būtų veiksmingos 
ir jų poveikis būtų toks pat kaip priežiūros 
institucijų skiriamų administracinių 
sankcijų.

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo 
turėtų teisę į veiksmingą teisminę teisių 
gynimo priemonę, kad galėtų apskųsti 
priežiūros institucijos dėl jo priimtą 
teisiškai privalomą sprendimą.

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo 
turėtų teisę į veiksmingą teisminę teisių 
gynimo priemonę, kad galėtų apskųsti 
priežiūros institucijos dėl jo priimtą 
teisiškai privalomą sprendimą.

7a. Valstybės narės užtikrina, kad 
priežiūros institucijų sprendimai dėl 
įmonės atitikties šiai direktyvai nepažeistų 
įmonės civilinės atsakomybės pagal 22 
straipsnį.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 1. Valstybės narės užtikrina, kad 
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fiziniai ir juridiniai asmenys turėtų teisę bet 
kuriai priežiūros institucijai pareikšti 
pagrįstą susirūpinimą, kai dėl objektyvių 
aplinkybių jie turi pagrindo manyti, kad 
įmonė nesilaiko nacionalinių nuostatų, 
priimtų pagal šią direktyvą (toliau – 
pagrįstas susirūpinimas).

fiziniai ir juridiniai asmenys turėtų teisę bet 
kuriai priežiūros institucijai pareikšti 
pagrįstą susirūpinimą, kai dėl objektyvių 
aplinkybių jie turi pagrindo manyti, kad 
įmonė nesilaiko nacionalinių nuostatų, 
priimtų pagal šią direktyvą (toliau – 
pagrįstas susirūpinimas), nepažeisdamos 
jokių teisinių veiksmų, kurių gali imtis bet 
kuris fizinis ar juridinis asmuo pagal 22 
straipsnį.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
fizinio ar juridinio asmens, pateikiančio 
pagrįstus nusiskundimus, tapatybė būtų 
apsaugota to asmens prašymu arba pačios 
priežiūros institucijos iniciatyva.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sankcijos Sankcijos

1. Valstybės narės nustato sankcijų, 
taikomų pažeidus pagal šią direktyvą 
priimtas nacionalines nuostatas, taisykles ir 
imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad 
jos būtų įgyvendinamos. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos.

1. Valstybės narės nustato sankcijų, 
taikomų pažeidus pagal šią direktyvą 
priimtas nacionalines nuostatas, taisykles ir 
imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad 
jos būtų įgyvendinamos. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos.

1a. Valstybės narės savo nacionalinėje 
teisėje numato bent šias administracines 
priemones ir sankcijas:
a) viešą pranešimą, kuriame 
nurodomas atsakingas fizinis arba 
juridinis asmuo, įskaitant bendrovių 
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direktorius, ir pažeidimo pobūdis;
b) teisės į valstybės skiriamas 
išmokas arba pagalbą atėmimą;
c) laikiną arba nuolatinį draudimą 
gauti viešąjį finansavimą, be kita ko, 
dalyvauti konkursuose ir gauti dotacijas 
bei koncesijas; ir
d) laikiną arba nuolatinį teisės verstis 
komercine veikla atėmimą.

2. Sprendžiant, ar reikia taikyti 
sankcijas, ir, jei taip, nustatant sankcijų 
pobūdį ir tinkamą dydį, jei taikytina, 
deramai atsižvelgiama į įmonės pastangas 
vykdyti taisomuosius veiksmus, kurių iš 
jos reikalauja priežiūros institucija, į bet 
kokias susijusias investicijas ir bet kokią 
teikiamą tikslinę paramą pagal 7 ir 8 
straipsnius, taip pat į bendradarbiavimą 
su kitais subjektais sprendžiant neigiamo 
poveikio savo vertės grandinėse 
problemas.

2. Sprendžiant, ar reikia taikyti 
sankcijas, ir, jei taip, nustatant sankcijų 
pobūdį ir tinkamą dydį deramai 
atsižvelgiama į:

a) įmonės pastangas vykdyti 
taisomuosius veiksmus, kurių iš jos 
reikalauja priežiūros institucija;
b) bet kokias susijusias investicijas ir 
bet kokią teikiamą tikslinę paramą pagal 
7 ir 8 straipsnius;
c) bendradarbiavimą su kitais 
subjektais sprendžiant neigiamo poveikio 
savo vertės grandinėse problemas;
d) įmonės padaryto pažeidimo 
sunkumą ir trukmę arba padaryto 
poveikio sunkumą;
e) bet kokius ankstesnius įmonės 
padarytus pažeidimus;
f) įmonės finansinę naudą arba 
išvengtus nuostolius susijusius su 
pažeidimu, jei prieinami reikiami 
duomenys;
g) už tą patį pažeidimą kitose 
valstybėse narėse skirtas nuobaudas;
h) tai, kokia apimtimi įmonė 
išnagrinėjo atitinkamų suinteresuotųjų 
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subjektų skundus arba pasiūlymus, be 
kita ko, pasitelkdama skundų nagrinėjimo 
mechanizmus pagal 9 straipsnį;
i) visus kitus sunkinančius ar 
lengvinančius veiksnius, taikytinus 
konkretaus atvejo aplinkybėms.

3. Kai skiriamos piniginės nuobaudos, 
jų dydis nustatomas pagal įmonės 
apyvartą.

3. Kai skiriamos piniginės nuobaudos, 
jų dydis turi būti proporcingas įmonės 
apyvartai.

4. Valstybės narės užtikrina, kad bet 
koks priežiūros institucijų sprendimas su 
nustatytomis sankcijomis už šios 
direktyvos nuostatų pažeidimą būtų 
paskelbtas.

4. Valstybės narės užtikrina, kad bet 
koks priežiūros institucijų sprendimas su 
nustatytomis sankcijomis už šios 
direktyvos nuostatų pažeidimą būtų 
paskelbtas ir viešai prieinamas ne vėliau 
kaip per mėnesį nuo sankcijos 
skyrimo. Jis turėtų apimti sankcijų 
taikymo metodiką ir kriterijus.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinklas sukuria viešą duomenų bazę, 
kurioje išvardijamos visos įmonės, 
kurioms taikoma ši direktyva. Valstybės 
narės turėtų bendradarbiauti su 
priežiūros institucijomis, kad nustatytų 
visas ne Europos įmones, kurioms 
taikoma ši direktyva.
Įmonių sąraše kiekvienos įmonės 
pavadinimas susiejamas su pagal 11 
straipsnį paskelbtu pareiškimu arba kitaip 
nurodoma, kad įmonė nepaskelbė 
ataskaitos.
Tinklas sukuria viešą didelės rizikos zonų 
duomenų bazę. Kiekvienas įrašas, susijęs 
su didelės rizikos zona turėtų apima 
konkrečios rizikos, su kuria ta zona 
susiduria, aprašymą ir atitinkamus 
dokumentus apie tokią riziką.
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Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 straipsnis 22 straipsnis

Civilinė atsakomybė Civilinė atsakomybė

-1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės būtų griežtai atsakingos už žalą, 
atsiradusią dėl bet kokio neigiamo 
poveikio, susijusio su jų pačių veikla, 
produktais ar paslaugomis ir jų 
patronuojamųjų įmonių veikla, 
produktais ar paslaugomis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės būtų atsakingos už žalą, jeigu:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonės būtų atsakingos už žalą, 
atsiradusią dėl bet kokio neigiamo 
poveikio, susijusio su jų partnerių veikla, 
produktais ar paslaugomis, jeigu:

a) jos neįvykdė 7 ir 8 straipsniuose 
nustatytų prievolių ir

a) jos neįvykdė šioje direktyvoje 
nustatytų prievolių ir

b) dėl šio prievolių neįvykdymo buvo 
padarytas neigiamas poveikis, kurį derėjo 
nustatyti, užkirsti jam kelią, jį sušvelninti, 
sustabdyti arba kuo labiau sumažinti 
tinkamomis 7 ir 8 straipsniuose 
nustatytomis priemonėmis, ir dėl kurio 
buvo patirta žalos.

b) kilo neigiamas poveikis, kurį derėjo 
nustatyti, užkirsti jam kelią, jį sušvelninti, 
sustabdyti arba kuo labiau sumažinti 
tinkamomis šioje direktyvoje nustatytomis 
priemonėmis, ir dėl jo buvo patirta žalos.

1a. Nepaisant -1 ir 1 dalių, jeigu žala 
atsiranda dėl neigiamo poveikio, kurį 
sukėlė verslo santykiai bendrovės vertės 
grandinėje, valstybės narės užtikrina, kad 
bendrovė būtų laikoma atsakinga, nebent 
ji įrodo, kad veikė rūpestingai ir 
įgyvendino visas tinkamas priemones, kad 
užtikrintų, jog žala nebūtų padaryta.

2. Nepaisant 1 dalies, valstybės narės 
užtikrina, kad tais atvejais, kai įmonė 
imasi 7 straipsnio 2 dalies b punkte ir 7 
straipsnio 4 dalyje arba 8 straipsnio 3 
dalies c punkte ir 8 straipsnio 5 dalyje 
nurodytų veiksmų, ji nebūtų atsakinga už 
žalą dėl neigiamo poveikio, padaryto dėl 
jos netiesioginio partnerio, su kuriuo ji 

2. Nepaisant 1 dalies, valstybės narės 
užtikrina, kad bet kuris teisėtą interesą 
turintis asmuo ar asmenų grupė turėtų 
teisę reikalauti, kad įmonės atlygintų visą 
žalą, atsiradusią dėl bet kokio neigiamo 
poveikio. Valstybės narės užtikrina, kad 
įmonėms būtų suteikta teisinė garantija 
gauti kompensaciją iš savo 
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palaiko įtvirtintus verslo santykius, 
veiklos, nebent to konkretaus atvejo 
aplinkybėmis nebūtų pagrindo tikėtis, kad 
realių veiksmų, kurių imamasi, įskaitant 
atitikties tikrinimą, pakaktų tam, kad būtų 
užkirstas kelias neigiamam poveikiui arba 
jis būtų sušvelnintas, sustabdytas ar kuo 
labiau sumažintas.

patronuojamųjų įmonių ir partnerių, su 
kuriais jos palaiko verslo santykius ir 
kurie yra atsakingi už atitinkamą 
neigiamą poveikį.

Vertinant atsakomybės buvimą ir apimtį 
pagal šią dalį, reikia deramai atsižvelgti į 
įmonės pastangas, kiek jos tiesiogiai 
susijusios su daroma žala, imtis bet kokių 
taisomųjų veiksmų, kurių iš jos reikalauja 
priežiūros institucija, bet kokias daromas 
susijusias investicijas ir bet kokią 
teikiamą tikslinę paramą pagal 7 ir 8 
straipsnius, taip pat bet kokį 
bendradarbiavimą su kitais subjektais 
sprendžiant neigiamo poveikio savo vertės 
grandinėse problemas.

Išbraukta.

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
taikant pagal šį straipsnį nustatytą 
atsakomybės tvarką būtų šalinamos 
esamos teisės kreiptis į teismą kliūtys, visų 
pirma būtų:
a) sudarytos sąlygos kolektyviniam teisių 
gynimui,
b) leidžiama organizacijoms, veikiančioms 
nukentėjusiųjų vardu ir siekiančioms 
apsaugoti kolektyvinius aukų interesus, 
pateikti atstovaujamuosius ieškinius,
c) užtikrinama, kad proceso, grindžiamo 
nacionalinės teisės nuostatomis, kuriomis 
ši direktyva perkeliama į nacionalinę 
teisę, išlaidos neužkirstų kelio ieškovams 
kreiptis į teismus, ir
d) nustatyti pagrįsti ir tinkami senaties 
terminai ieškovams arba ieškovų 
grupėms, kad jie galėtų kreiptis į 
kompetentingus teismus.
2b. Valstybės narės taiko senaties 
terminų sustabdymą kol trunka 
procedūros, susijusios su skundais, 
pateiktais pagal 9 straipsnyje nustatytus 
skundų teikimo mechanizmus, veiksmais, 
kurių imasi priežiūros institucijos pagal 
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18 straipsnį, ir pagrįstu susirūpinimu, 
pareikštu priežiūros institucijoms pagal 
19 straipsnį. Sustabdymas baigiasi ne 
anksčiau kaip praėjus vieneriems metams 
nuo priežiūros institucijos sprendimo 
priėmimo.
2c. Jeigu ieškovai pateikė pagrįstai 
prieinamų įrodymų, kurių pakanka jų 
ieškiniui pagal 1 dalį pagrįsti, valstybės 
narės užtikrina, kad teismams būtų 
suteikta galimybė nurodyti atsakovui ir 
trečiosioms šalims pateikti visus jų 
turimus įrodymus, jei to prašo ieškovas ir 
pagal nacionalinę proceso teisę, laikantis 
taikytinų Sąjungos ir nacionalinių 
konfidencialumo ir proporcingumo 
taisyklių.

3. Įmonės civilinė atsakomybė už žalą 
pagal šią nuostatą nedaro poveikio jos 
patronuojamųjų įmonių ar bet kokių 
tiesioginių ir netiesioginių verslo partnerių 
vertės grandinėje civilinei atsakomybei.

3. Įmonės civilinė atsakomybė už žalą 
pagal šią nuostatą nedaro poveikio jos 
patronuojamųjų įmonių ar bet kokių 
tiesioginių ir netiesioginių verslo partnerių 
vertės grandinėje civilinei atsakomybei.

4. Civilinės atsakomybės taisyklės 
pagal šią direktyvą nedaro poveikio 
Sąjungos ar nacionalinėms taisyklėms dėl 
civilinės atsakomybės, susijusios su 
neigiamu poveikiu žmogaus teisėms ar 
neigiamu poveikiu aplinkai, kuriose 
numatyta atsakomybė tokiais atvejais, kai 
netaikoma ši direktyva, arba numatyta 
griežtesnė atsakomybė nei šioje 
direktyvoje.

4. Civilinės atsakomybės taisyklės 
pagal šią direktyvą nedaro poveikio 
Sąjungos ar nacionalinėms taisyklėms dėl 
civilinės atsakomybės, susijusios su 
neigiamu poveikiu žmogaus teisėms ir 
darbuotojų teisėms, neigiamu poveikiu 
aplinkai ar neigiamu poveikiu teisinei 
valstybei ir geram valdymui, kuriose 
numatyta atsakomybė tokiais atvejais, kai 
netaikoma ši direktyva, arba numatyta 
griežtesnė atsakomybė nei šioje 
direktyvoje.

4a. Valstybės narės pagal savo 
nacionalines teismų sistemas imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad tais atvejais, kai 
asmenys, kurie mano, kad jie nukentėjo 
dėl to, kad nebuvo taikomos išsamaus 
patikrinimo pareigos, teismui ar kitai 
kompetentingai institucijai nurodo 
faktines aplinkybes, leidžiančias daryti 
prielaidą, kad buvo tiesiogiai ar 
netiesiogiai pažeistos išsamaus 
patikrinimo pareigos, pats atsakovas turi 
įrodyti, kad įmonės veiksmai buvo 
pakankami nagrinėjamo atvejo 
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aplinkybėmis.
5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės teisės nuostatose, kuriomis šis 
straipsnis perkeliamas į nacionalinę teisę, 
numatyta atsakomybė būtų taikoma 
viršesne privaloma tvarka tais atvejais, kai 
atitinkamiems reikalavimams taikytina 
teisė nėra valstybės narės teisė.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės teisės nuostatose, kuriomis šis 
straipsnis perkeliamas į nacionalinę teisę, 
numatyta atsakomybė būtų taikoma 
viršesne privaloma tvarka tais atvejais, kai 
atitinkamiems reikalavimams taikytina 
teisė nėra valstybės narės teisė.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnis 23 straipsnis

Pranešimai apie pažeidimus ir pranešėjų 
apsauga

Pranešimai apie pažeidimus ir pranešėjų 
apsauga

Pranešimams apie visus šios direktyvos 
pažeidimus ir asmenų, pranešančių apie 
tokius pažeidimus, apsaugai taikoma 
Direktyva (ES) 2019/1937.

Pranešimams apie visus šios direktyvos 
pažeidimus ir asmenų, pranešančių apie 
tokius pažeidimus, apsaugai taikoma 
Direktyva (ES) 2019/1937.

Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
susilaikytų nuo atsakomųjų veiksmų prieš 
bet kokius suinteresuotuosius subjektus ir 
jų atstovus už naudojimąsi direktyvoje 
nustatytomis teisėmis, ir nustato 
atsakomųjų veiksmų ir represalijų, 
susijusių su jų verslo santykiais ir vertės 
grandinėmis, riziką, užkerta jai kelią, ją 
švelnina ir stebi.
Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
būtų atsakingos už atsakomuosius 
veiksmus prieš suinteresuotąsias šalis ir jų 
atstovus, įskaitant informatorius ir 
žmogaus teisių, aplinkos teisių, teisinės 
valstybės ir gero valdymo gynėjus, kurių 
imasi jos pačios arba tai daryti įgalioti 
subjektai.
Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad visomis suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimo procedūromis, visų 
pirma tomis, kurios yra nustatytos 
skundams ar rūpesčiams pateikti, būtų 
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užtikrintas tų susirūpinimą keliančių 
klausimų konfidencialumas, taip pat visų 
suinteresuotųjų subjektų ir skundų 
pateikėjų, įskaitant žmogaus teisių, 
darbuotojų teisių, aplinkos, teisinės 
valstybės ir gero valdymo gynėjus, 
anonimiškumas ir saugumas bei fizinis ir 
teisinis neliečiamumas. Kai tokios 
procedūros susijusios su informatoriais, 
jos turėtų atitikti Direktyvą (ES) 
2019/1937.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 2 
straipsnio 1 dalyje nurodytų įmonių 
direktoriai, atlikdami savo pareigą veikti 
įmonės interesų labui, atsižvelgtų į savo 
sprendimų padarinius su tvarumu 
susijusiems aspektams, įskaitant, kai 
taikytina, padarinius žmogaus teisėms, 
klimato kaitai ir aplinkai, apimant 
trumpojo, vidutinio ir ilgojo laikotarpio 
perspektyvas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 2 
straipsnio 1 dalyje nurodytų įmonių 
direktoriai, atlikdami savo pareigą veikti 
įmonės interesų labui, atsižvelgtų į savo 
sprendimų padarinius su tvarumu 
susijusiems aspektams, įskaitant, kai 
taikytina, padarinius žmogaus teisėms, 
klimato kaitai ir aplinkai, taip pat 
padarinius valstybių, regionų ar teritorijų, 
kuriuose įmonė, jos patronuojamosios 
įmonės ar partneriai tiekimo grandinėje 
vykdo savo veiklą, teisinės valstybės 
principui ir gero valdymo sistemoms, 
apimant trumpojo, vidutinio ir ilgojo 
laikotarpio perspektyvas.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 straipsnis 26 straipsnis

Išsamaus patikrinimo nustatymas ir 
priežiūra

Išsamaus patikrinimo nustatymas ir 
priežiūra

1. Valstybės narės užtikrina, kad 2 1. Valstybės narės užtikrina, kad 2 
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straipsnio 1 dalyje nurodytų įmonių 
direktoriai būtų atsakingi už 4 straipsnyje 
nurodytų išsamaus patikrinimo veiksmų, 
visų pirma 5 straipsnyje nurodytos 
išsamaus patikrinimo politikos, nustatymą 
ir priežiūrą deramai atsižvelgiant į susijusį 
suinteresuotųjų subjektų ir pilietinės 
visuomenės organizacijų indėlį. 
Direktoriai yra šiuo klausimu atskaitingi 
direktorių valdybai.

straipsnio 1 dalyje nurodytų įmonių 
direktoriai būtų atsakingi už 4 straipsnyje 
nurodytų išsamaus patikrinimo veiksmų, 
visų pirma 5 straipsnyje nurodytos 
išsamaus patikrinimo politikos ir 15 
straipsnyje nurodyto plano įgyvendinimo, 
nustatymą ir priežiūrą privalomai ir 
prasmingai įtraukiant visus 
suinteresuotuosius subjektus ir pilietinės 
visuomenės organizacijas, įskaitant 
žmogaus teisių gynėjus, ir deramai 
atsižvelgiant į jų indėlį. Direktoriai tuo 
tikslu reguliariai teikia ataskaitas 
direktorių valdybai, kuri aptaria pažangą 
ir iššūkius, susijusius su svarbiausiu 
poveikiu žmogaus teisėms, darbuotojų 
teisėms, aplinkai, teisinei valstybei ir 
geram valdymui, taip pat peržiūri įmonės 
verslo modelį ir visus siūlomus jo 
pakeitimus.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
direktoriai imtųsi veiksmų įmonės 
strategijai pritaikyti atsižvelgiant į realų ir 
galimą neigiamą poveikį, nustatytą pagal 6 
straipsnį, ir į bet kokias priemones, kurių 
imamasi pagal 7–9 straipsnius.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
direktoriai imtųsi veiksmų įmonės verslo 
modelio ir strategijai pritaikyti, siekdami 
spręsti klausimus dėl verslo tvarumo ir 
išsamaus patikrinimo rizikų, atsižvelgiant 
į realų ir galimą neigiamą poveikį, 
nustatytą pagal 6 straipsnį, ir į bet kokias 
priemones, kurių imamasi pagal 7–9 
straipsnius.

2a. Komisija įsteigia ekspertų 
patariamąją grupę išsamaus patikrinimo 
klausimais, kuri padėtų subjektams ir juos 
konsultuotų šios direktyvos įgyvendinimo 
ir geriausios praktikos klausimais.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies 1 paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautiniais žmogaus teisių susitarimais 
nustatytų teisių ir draudimų pažeidimai

Tarptautiniais žmogaus ir darbuotojų 
teisių susitarimais nustatytų žmogaus teisių 
ir darbuotojų teisių draudimų pažeidimai

Pakeitimas 113
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Teisės į teisingas ir palankias darbo 
sąlygas, įskaitant teisingą darbo užmokestį, 
deramą pragyvenimą, saugias ir sveikas 
darbo sąlygas ir pagrįstą darbo laiko 
ribojimą, pagal Tarptautinio ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių pakto 7 
straipsnį pažeidimas.

7. Teisės į teisingas ir palankias darbo 
sąlygas, įskaitant teisingą darbo užmokestį, 
deramą pragyvenimą, saugias ir sveikas 
darbo sąlygas ir pagrįstą darbo laiko 
ribojimą, pagal Tarptautinio ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių pakto 7 
straipsnį ir Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos 23 straipsnio 3 dalies ir 25 
straipsnio 1 dalies pažeidimas.

Pagrindimas

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 23 ir 25 straipsniuose išsamiau paaiškinami deramo 
gyvenimo lygio ir teisingų bei palankių darbo sąlygų aspektai.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies 18 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pagal Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos 3 straipsnį, Tarptautinio 
pilietinių ir politinių teisių pakto 5 straipsnį 
ir Tarptautinio ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių pakto 12 straipsnį.

pagal Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos 3 straipsnį, Tarptautinio 
pilietinių ir politinių teisių pakto 5 straipsnį 
ir Tarptautinio ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių pakto 12 straipsnį ir teisę į 
švarią, sveiką ir tvarią aplinką.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. Čiabuvių tautų teisės į jų tradiciškai 
turėtą, užimtą ar kitaip naudotą arba įgytą 
žemę, teritorijas ir išteklius pagal Jungtinių 
Tautų deklaracijos dėl čiabuvių tautų teisių 
25 straipsnį, 26 straipsnio 1 ir 2 dalis, 27 
straipsnį ir 29 straipsnio 2 dalį 

20. Čiabuvių tautų teisės į jų tradiciškai 
turėtą, užimtą ar kitaip naudotą arba įgytą 
žemę, teritorijas ir išteklius pagal Jungtinių 
Tautų deklaracijos dėl čiabuvių tautų teisių 
pažeidimas.
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pažeidimas.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a. čiabuvių tautų teisės duoti, 
pakeisti, atsisakyti duoti arba atšaukti 
savo laisvą, išankstinį ir informacija 
pagrįstą sutikimą dėl intervencinių 
priemonių, sprendimų ir veiklos, kurie 
gali padaryti poveikį jų žemėms, 
teritorijoms, ištekliams ir teisėms, pagal 
Jungtinių Tautų deklaracijos dėl čiabuvių 
tautų teisių 10 straipsnį, 11 straipsnio 2 
dalį, 19 straipsnį, 28 straipsnį, 29 
straipsnio 2 dalį ir 32 straipsnio 2 dalį ir 
169-osios TDO konvencijos dėl čiabuvių 
ir gentimis gyvenančių tautų 6 straipsnį ir 
16 straipsnio 2 dalį pažeidimą;

Pagrindimas

Vadovaujantis Jungtinių Tautų deklaracija dėl čiabuvių tautų teisių ir TDO konvencija Nr. 
169 dėl čiabuvių tautų ir gentimis gyvenančių tautų, į priedą turėtų būti įtraukta aiški 
nuoroda į laisvą, išankstinį ir informacija pagrįstą čiabuvių tautų sutikimą.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies 21 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a. Nuo konfliktų nukentėjusiose 
teritorijose – tarptautinės humanitarinės 
teisės pažeidimai, kaip nustatyta visų 
pirma Ženevos konvencijose ir 
papildomuose protokoluose.

Pakeitimas 118
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies 2 paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių konvencijos

2. Žmogaus teisių, darbuotojų teisių 
ir pagrindinių laisvių konvencijos

 Visuotinė žmogaus teisių 
deklaracija

 Visuotinė žmogaus teisių 
deklaracija

 Tarptautinis pilietinių ir politinių 
teisių paktas

 Tarptautinis pilietinių ir politinių 
teisių paktas

 Tarptautinis ekonominių, socialinių 
ir kultūrinių teisių paktas

 Tarptautinis ekonominių, socialinių 
ir kultūrinių teisių paktas

 Konvencija dėl kelio užkirtimo 
genocido nusikaltimui ir baudimo už jį

 Konvencija dėl kelio užkirtimo 
genocido nusikaltimui ir baudimo už jį

 Konvencija prieš kankinimą ir 
kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį 
elgesį ar baudimą

 Konvencija prieš kankinimą ir 
kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį 
elgesį ar baudimą

 Tarptautinė konvencija dėl visų 
formų rasinės diskriminacijos panaikinimo

 Tarptautinė konvencija dėl visų 
formų rasinės diskriminacijos panaikinimo

 Konvencija dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims

 Konvencija dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims

 Vaiko teisių konvencija  Vaiko teisių konvencija

 Neįgaliųjų teisių konvencija  Neįgaliųjų teisių konvencija

 Jungtinių Tautų deklaracija dėl 
čiabuvių tautų teisių

 Jungtinių Tautų deklaracija dėl 
čiabuvių tautų teisių

 Tarptautinė konvencija dėl visų 
asmenų apsaugos nuo priverstinio 
dingimo

 Tautinėms arba etninėms, 
religinėms arba kalbinėms mažumoms 
priklausančių asmenų teisių deklaracija

 Tautinėms arba etninėms, 
religinėms arba kalbinėms mažumoms 
priklausančių asmenų teisių deklaracija

 Jungtinių Tautų deklaracija dėl 
smurto prieš moteris panaikinimo

 Jungtinių Tautų deklaracija dėl 
valstiečių ir kitų kaimo vietovėse 
dirbančių žmonių teisių

 Jungtinių Tautų deklaracija dėl 
žmogaus teisių gynėjų
 Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos rezoliucija žmogaus teisės į 
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švarią, gyvybingą ir tvarią aplinką

 Jungtinių Tautų konvencija prieš 
tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ir 
Protokolas dėl prekybos žmonėmis, ypač 
moterimis ir vaikais, prevencijos, 
sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, 
papildantis Jungtinių Tautų Organizacijos 
konvenciją prieš tarptautinį organizuotą 
nusikalstamumą (Palermo protokolas)

 Jungtinių Tautų konvencija prieš 
tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ir 
Protokolas dėl prekybos žmonėmis, ypač 
moterimis ir vaikais, prevencijos, 
sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, 
papildantis Jungtinių Tautų Organizacijos 
konvenciją prieš tarptautinį organizuotą 
nusikalstamumą (Palermo protokolas)

 Tarptautinė konvencija dėl visų 
darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių 
teisių apsaugos

 Tarptautinės darbo organizacijos 
deklaracija dėl pagrindinių principų ir 
teisių darbe

 Tarptautinės darbo organizacijos 
deklaracija dėl pagrindinių principų ir 
teisių darbe

 Tarptautinės darbo organizacijos 
trišalė deklaracija dėl principų, susijusių su 
daugiašalėmis įmonėmis ir socialine 
politika

 Tarptautinės darbo organizacijos 
trišalė deklaracija dėl principų, susijusių su 
daugiašalėmis įmonėmis ir socialine 
politika

 Tarptautinės darbo organizacijos 
pagrindinės (pagrindų) konvencijos:

 Tarptautinės darbo organizacijos 
pagrindinės (pagrindų) konvencijos:

 1948 m. Konvencija dėl asociacijų 
laisvės ir teisės jungtis į organizacijas 
gynimo (Nr. 87);

 1948 m. Konvencija dėl asociacijų 
laisvės ir teisės jungtis į organizacijas 
gynimo (Nr. 87);

 1949 m. Konvencija dėl teisės 
jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines 
derybas principų taikymo (Nr. 98);

 1949 m. Konvencija dėl teisės 
jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines 
derybas principų taikymo (Nr. 98);

 1930 m. Konvencija dėl priverstinio 
ar privalomojo darbo (Nr. 29) ir jos 
2014 m. protokolas;

 1930 m. Konvencija dėl priverstinio 
ar privalomojo darbo (Nr. 29) ir jos 
2014 m. protokolas;

 1957 m. Konvencija dėl priverstinio 
darbo panaikinimo (Nr. 105);

 1957 m. Konvencija dėl priverstinio 
darbo panaikinimo (Nr. 105);

 1973 m. Konvencija dėl 
minimalaus įdarbinimo amžiaus (Nr. 138);

 1973 m. Konvencija dėl 
minimalaus įdarbinimo amžiaus (Nr. 138);

 1999 m. Konvencija dėl 
nepriimtino vaikų darbo uždraudimo 
(Nr. 182);

 1999 m. Konvencija dėl 
nepriimtino vaikų darbo uždraudimo 
(Nr. 182);

 1951 m. Konvencija dėl vienodo 
atlyginimo vyrams ir moterims už 
lygiavertį darbą (Nr. 100);

 1951 m. Konvencija dėl vienodo 
atlyginimo vyrams ir moterims už 
lygiavertį darbą (Nr. 100);

 1958 m. Konvencija dėl 
diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos 

 1958 m. Konvencija dėl 
diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos 
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srityje (Nr. 111); srityje (Nr. 111);

 2011 m. Tarptautinės darbo 
organizacijos namų ūkio darbuotojų 
konvencija (Nr. 189);

 2019 m. Tarptautinės darbo 
organizacijos konvencija dėl smurto ir 
priekabiavimo (Nr. 190);
Tarptautinės humanitarinės teisės 
dokumentai. Keturios 1949 m. Ženevos 
konvencijos:

 Konvencija dėl sužeistųjų ir 
ligonių padėties veikiančiose armijose 
pagerinimo (I konvencija);

 Konvencija dėl sužeistųjų, 
sergančiųjų ir skęstančiųjų ginkluotųjų 
pajėgų narių jūrose padėties pagerinimo 
(II konvencija);

 Konvencija dėl elgesio su karo 
belaisviais (III konvencija);

 Konvencija dėl civilių apsaugos 
karo metu (IV konvencija);

 Ženevos konvencijų papildomi 
protokolai;
Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos 
statutas;

 Europos žmogaus teisių 
konvencija;

 Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartija;

 Europos socialinė chartija.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo II skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TARPTAUTINIU MASTU PRIPAŽINTŲ 
TIKSLŲ IR DRAUDIMŲ, ĮTRAUKTŲ Į 
APLINKOS APSAUGOS 

SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIU LYGIU 
PRIPAŽINTŲ TIKSLŲ IR DRAUDIMŲ, 
ĮTRAUKTŲ Į APLINKOS APSAUGOS 
KONVENCIJAS IR SĄJUNGOS TEISĖS 
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KONVENCIJAS, PAŽEIDIMAI AKTUS, PAŽEIDIMAI

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo II a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į TARPTAUTINES IR REGIONINES 
TEISINĖS VALSTYBĖS IR GERO 
VALDYMO KONVENCIJAS BEI 
GAIRES ĮTRAUKTŲ 
ĮSIPAREIGOJIMŲ, DRAUDIMŲ IR 
STANDARTŲ PAŽEIDIMAI
1. TARPTAUTINIU IR 
REGIONINIU MASTU PRIPAŽINTŲ 
ĮSIPAREIGOJIMŲ, DRAUDIMŲ IR 
STANDARTŲ PAŽEIDIMAI
1. Įsipareigojimo laikytis Sąjungos 
taisyklių dėl bendrovių atskleidžiamos 
finansinės informacijos, kaip nustatyta: 
a) Reglamente (EB) Nr. 1606/2002 – 
biržinėms bendrovėms,
b) Direktyvoje 2013/34/ES – 
nebiržinėms bendrovėms ir mažosioms 
įmonėms, pažeidimas.
2. Įpareigojimo laikytis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2014/95/ES1a pažeidimas, neatsižvelgiant į 
tai, ar įmonė yra privati, ar valstybės 
valdoma, ar valstybės kontroliuojama.
3. Įpareigojimų kovoti su korupcija 
pažeidimas, kuris, be kita ko, turėtų 
apimti:
a) tiesioginį ar netiesioginį 
nepagrįsto pranašumo tyčinį žadėjimą, 
siūlymą arba suteikimą valstybės 
pareigūnui ar bet kuriam kitam asmeniui, 
kad valstybės pareigūnas arba tas kitas 
asmuo piktnaudžiautų realia ar tariama 
įtaka, siekdamas iš valstybės, šios 
Konvencijos Šalies, administracijos ar 
valdžios institucijos gauti nepagrįstos 
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naudos pirminiam veiksmo iniciatoriui ar 
bet kuriam kitam asmeniui;
b) valstybės pareigūno ar bet kurio 
kito asmens tyčinį raginimą arba jo 
sutikimą tiesiogiai ar netiesiogiai gauti 
nepagrįstos naudos sau arba kitam 
asmeniui, siekiant, kad valstybės 
pareigūnas arba kitas asmuo 
piktnaudžiautų realia ar tariama įtaka, 
siekdamas iš valstybės, kuri yra 
Konvencijos Šalis, administracijos ar 
valdžios institucijos gauti nepagrįstą 
pranašumą;
c) tyčinį pažadą, siūlymą arba 
tiesioginį ar netiesioginį nepriklausančio 
pranašumo suteikimą bet kuriam 
asmeniui, kuris vadovauja ar dirba 
privačiojo sektoriaus subjektui arba 
valstybės valdomai ar valstybės 
kontroliuojamai įmonei tam pačiam ar 
kitam asmeniui, kad jis, pažeisdamas savo 
pareigas, veiktų arba susilaikytų nuo 
veiksmų;
d) tyčinį tiesioginį ar netiesioginį bet 
kurio asmens, kuris vadovauja arba dirba 
eidamas bet kurias pareigas privačiojo 
sektoriaus subjektui arba valstybės 
valdomai ar valstybės kontroliuojamai 
įmonei, raginimą ar sutikimą tam 
asmeniui arba kitam asmeniui, kad jis, 
pažeisdamas savo pareigas, veiktų arba 
susilaikytų nuo veiksmų;
e) tyčinį bet kokio turto, privačių lėšų 
ar vertybinių popierių ar bet kokio kito 
vertės turto, patikėto jam dėl savo pareigų, 
lėšų pasisavinimą, atliktą vykdant 
ekonominę, finansinę ar komercinę 
veiklą, kai asmuo vadovauja arba dirba 
eidamas bet kurias pareigas privačioje ar 
valstybės valdomoje arba valstybės 
kontroliuojamoje bendrovėje;
f) elgesio kodekso, skirto teisingai, 
garbingai ir tinkamai vykdyti tiek 
privataus, tiek valstybės valdomo arba 
valstybės kontroliuojamo verslo veiklą ir 
visas susijusias profesijas ir skirto užkirsti 
kelią interesų konfliktams, taip pat 
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skatinti įmones taikyti gerąją komercinę 
praktiką ir plėtoti įmonių sutartinius 
santykius su valstybėmis visoje tiekimo 
grandinėje, nebuvimą;
g) nepakankamą verslo partnerių 
skaidrumą, įskaitant tinkamas priemones, 
susijusias su juridinių ir fizinių asmenų, 
dalyvaujančių steigiant ir valdant 
bendroves, įskaitant jų tikruosius 
savininkus, tapatybe;
h) tinkamos prevencijos, siekiant 
neleisti netinkamai naudotis 
procedūromis, kuriomis reglamentuojami 
privatūs ar valstybės valdomi arba 
valstybės kontroliuojami subjektai, 
įskaitant procedūras, susijusias su 
subsidijomis ir licencijomis, kurias 
valdžios institucijos suteikia komercinei 
veiklai, nebuvimą;
i) interesų konfliktų prevencijos 
nebuvimą, atitinkamais atvejais ir 
pagrįstą laikotarpį nustatant apribojimus 
buvusių valstybės pareigūnų profesinei 
veiklai arba valstybės pareigūnų 
įdarbinimui po jų atsistatydinimo ar 
išėjimo į pensiją, kai tokia veikla ar 
darbas yra tiesiogiai susiję su tų valstybės 
pareigūnų jų kadencijos metu eitomis ar 
prižiūrėtomis pareigomis;
j) priemonių, užtikrinančių, kad, 
atsižvelgiant į bendrovės struktūrą ir dydį, 
būtų taikomos pakankamos vidaus audito 
kontrolės priemonės, padedančios užkirsti 
kelią korupcijai ir ją nustatyti, ir kad 
bendrovės sąskaitoms ir reikalaujamoms 
finansinėms ataskaitoms būtų taikomos 
tinkamos audito ir sertifikavimo 
procedūros, trūkumą.
4. Šių draudimų pažeidimas:
a) sąskaitų, neįtrauktų į apskaitą, 
nustatymas;
b) neįtrauktų į apskaitą arba 
netinkamai identifikuotų sandorių 
sudarymas;
c) neegzistuojančių išlaidų 
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registravimas;
d) atsakomybės prisiėmimo 
įtraukimas neteisingai nurodant objektus;
e) suklastotų dokumentų 
naudojimas; ir
f) sąmoningas buhalterijos 
dokumentų sunaikinimas anksčiau, nei 
numatyta įstatyme.
5. Nesugebėjimas imtis tinkamų 
priemonių, kuriomis būtų skatinamas 
aktyvus asmenų ir grupių, visų pirma 
pilietinės visuomenės, nevyriausybinių 
organizacijų ir bendruomeninių 
organizacijų, dalyvavimas, atsižvelgiant į 
korupcijos priežastis ir sunkumą bei jos 
keliamą grėsmę ir jos neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms, aplinkai, klimatui, taip 
pat neigiamą ekonominį ir socialinį 
poveikį atitinkamiems žmonėms ir 
bendruomenėms, taip pat teisinės 
valstybės principui ir valdymo sistemoms.
6. Sąmoningas nusikalstamu būdu 
įgytų pajamų plovimas pagal taikytinus 
teisės aktus:
a) pasitelkiant turto konversiją arba 
perdavimą, žinant, kad šis turtas yra 
gautas iš nusikalstamos veiklos, siekiant 
nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto 
kilmę arba siekiant padėti kokiam nors 
asmeniui, kuris dalyvauja tokioje veikloje, 
išvengti teisinių to asmens veiksmų 
pasekmių;
b) nuslepiant arba užmaskuojant 
turto tikrąją kilmę, šaltinį, vietą, 
disponavimą, judėjimą ar nuosavybę ar su 
juo susijusias teises, žinant, kad toks 
turtas yra įgytas nusikalstamu būdu;
c) turto įsigijimas, turėjimas arba 
naudojimas, jo gavimo metu žinant, kad 
šis turtas įgytas nusikalstamu būdu;
d) dalyvavimas vykdant nusikaltimą, 
susibūrimas ar susimokymas, 
pasikėsinimas įvykdyti, bendrininkavimas, 
pagalba ir konsultavimas vykdant bet 
kurią iš nusikalstamų veikų, užfiksuotų 
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pagal taikytinus teisės aktus.
7. Trukdymas vykdyti teisingumą:
a) naudojant fizinę jėgą, grasinimus 
ar bauginimą arba pažadą, siūlant suteikti 
ar suteikiant nepagrįstą pranašumą, 
siekiant paskatinti duoti melagingus 
parodymus arba kištis į parodymų davimą 
ar įrodymų pateikimą byloje, susijusioje 
su nusikalstamų veikų, nustatytų pagal 
taikytiną teisę, padarymu;
b) naudojant fizinę jėgą, grasinimus 
ar bauginimą siekiant trukdyti teisingumo 
ar teisėsaugos pareigūnui vykdyti 
oficialias pareigas, susijusias su pagal 
taikytiną teisę nustatytų nusikalstamų 
veikų padarymu.
2. NEIŠSAMUS KONVENCIJŲ IR 
GAIRIŲ SĄRAŠAS:
 2003 m. Jungtinių Tautų 

konvencija prieš korupciją
 2000 m. Jungtinių Tautų 

konvencija prieš tarptautinį 
organizuotą nusikalstamumą

 2000 m. Protokolas dėl neteisėto 
migrantų įvežimo sausuma, jūra ir 
oru, papildantis Jungtinių Tautų 
Organizacijos konvenciją prieš 
tarptautinį organizuotą 
nusikalstamumą

 2000 m. Protokolas dėl prekybos 
žmonėmis, ypač moterimis ir 
vaikais, prevencijos, sustabdymo 
bei baudimo už vertimąsi ja, 
papildantis Jungtinių Tautų 
Organizacijos konvenciją prieš 
tarptautinį organizuotą 
nusikalstamumą

 1989 m. Tarptautinė konvencija 
dėl kovos su merginų įdarbinimu, 
naudojimu, finansavimu ir 
mokymu

 1999 m. Tarptautinė konvencija 
dėl kovos su terorizmo 
finansavimu
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 1999 m. Europos Tarybos civilinė 
teisė dėl korupcijos – 1997 m. 
EBPO konvencija dėl kovos su 
papirkinėjimu

 1985 m. Jungtinių Tautų 
teisingumo nusikaltimų ir 
piktnaudžiavimo valdžia aukoms 
pagrindinių principų deklaracija;

 JT pagrindinius teismų 
nepriklausomumo principai 
(patvirtinti JT Generalinės 
Asamblėjos 1985 m. lapkričio 29 d. 
rezoliucija Nr. 40/32 ir 1985 m. 
gruodžio 13 d. rezoliucija 
Nr. 40/146)

 Bangaloro teisėjų elgesio principai 
(patvirtinti Ekonomikos ir 
socialinių reikalų tarybos 
ECOSOC rezoliucijoje 2006/23)

 Pagrindiniai su advokatūros 
vaidmeniu susiję principai, priimti 
1990 m. rugpjūčio 27 d.–rugsėjo 
7 d. Havanoje (Kuba) vykusiame 
aštuntajame Jungtinių Tautų 
kongrese nusikaltimų prevencijos 
ir elgesio su nusikaltėliais 
klausimais

 2000 m. spalio 21–25 d. Europos 
Tarybos Ministrų komiteto 
rekomendacija Rec (2000) 
valstybėms narėms dėl laisvės 
verstis advokato profesija

 2014 m. Tarptautinės advokatų 
asociacijos priimti bendrieji 
teisininkų profesijos principai. 
Verslo teisininkų verslo ir 
žmogaus teisių praktinis vadovas 
(priimtas 2016 m. gegužės 28 d. 
IBA tarybos rezoliucija)

 CCBE praktiniai klausimai 
advokatams ir teisininkų 
draugijoms dėl įmonių socialinės 
atsakomybės, III gairės (2017 m. 
gegužės mėn.)

 2019 m. darbo grupės ataskaita dėl 
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teisininkų ir tarptautinių 
komercinių struktūrų vaidmens

 JT pasaulinis susitarimas (10 
principas)

 EBPO rekomendacijos 
daugiašalėms įmonėms

 ISO 26000.

1a Direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies 
keičiamos Direktyvos 2013/34/ES 
nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir 
grupių nefinansinės ir įvairovės 
informacijos atskleidimo (OL L 330, 
2014 11 15, p. 1–9).

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo II b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

NEBAIGTINIS EKONOMINĖS 
VEIKLOS RŪŠIŲ, LAIKYTINŲ 
DIDELĖS RIZIKOS VEIKLA, SĄRAŠAS
Toliau išvardytos ekonomikos sektoriaus 
veiklos rūšys laikomos didelės rizikos 
veikla, nes gali daryti neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms, aplinkai, teisinei 
valstybei ir geram valdymui, visų pirma 
besivystančiose šalyse, kuriose ta veikla 
vykdoma.
Šis sąrašas grindžiamas standartine 
Europos gamybinės ekonominės veiklos 
nomenklatūra (NACE kodais).
Jis turėtų būti laikomas nebaigtiniu 
sąrašu, kurį Komisija gali atnaujinti 
pagal šios direktyvos 29 straipsnio c 
punktą:
i) tekstilės, drabužių, kailių dirbinių, 
odos ir susijusių gaminių (įskaitant 
avalynę) gamyba ir didmeninė bei 
mažmeninė prekyba tekstilės gaminiais, 
drabužiais, kailių dirbiniais, oda ir 
susijusiais gaminiais (įskaitant drabužius 
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ir avalynę);
ii) žemės ūkis, miškininkystė, 
žuvininkystė (įskaitant akvakultūrą), 
žemės ir išteklių valdymas (įskaitant 
susijusį su gamtos apsauga ar kita 
susijusia veikla), maisto produktų gamyba 
ir didmeninė prekyba žemės ūkio 
žaliavomis, gyvais gyvūnais ir gyvūnų 
produktais, mediena, maistu ir gėrimais;
iii) energetikos sektorius, įskaitant 
dujas, branduolinę energiją, garą, 
elektros energiją ir kitus išteklius per visą 
jų gyvavimo ciklą, pradedant gavyba, 
perdirbimu, gamyba, kuro deginimu, 
transportavimu, saugojimu ir baigiant 
atliekų, įskaitant radioaktyviąsias atliekas, 
tvarkymu;
iv) visa kasybos ir karjerų 
eksploatavimo veikla, kasybai būdingų 
paslaugų veikla ir didmeninė prekyba 
mineraliniais ištekliais, pagrindiniais ir 
tarpiniais mineraliniais produktais 
(įskaitant metalus ir metalų rūdas, 
statybines medžiagas, kurą, chemines 
medžiagas ir kitus tarpinius produktus);
v) organinių ir neorganinių 
cheminių medžiagų, įskaitant vaistus, 
augalų apsaugos produktus ir trąšas, 
gamyba, naudojimas ir šalinimas;
vi) guminių ir plastikinių gaminių 
gamyba ir didmeninė prekyba jais;
vii) ginklų ir šaudmenų, įskaitant 
dvejopo naudojimo prekes, gamyba ir 
didmeninė prekyba jais, karinių kovos 
mašinų gamyba;
viii) kompiuterių, elektronikos ir 
optikos gaminių gamyba ir didmeninė 
prekyba jais;
ix) elektros energijos gamyba, 
perdavimas ir paskirstymas;
x) vandens rinkimas, valymas ir 
tiekimas;
xi) atliekų rinkimas, tvarkymas ir 
šalinimas;
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xii) sausumos, vandens ir oro 
transportas (išskyrus keleivinį 
geležinkelių transportą, tarpmiestinį 
transportą, kitą keleivinį sausumos 
transportą) ir transportavimas 
vamzdynais, taip pat logistika ir 
sandėliavimas;
xiii) gyvenamųjų ir negyvenamųjų 
pastatų statyba, civilinės inžinerija;
xiv) įvairių tipų laivų statyba, remontas 
ir techninė priežiūra;
xv) privati saugumo veikla ir saugumo 
sistemų paslaugų veikla, įskaitant 
biometrinių duomenų ir stebėjimo 
technologijų kūrimą ir naudojimą; ir
xvi) finansų ir draudimo veikla.
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