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ĪSS PAMATOJUMS

Finanšu sektoros un arī uzņēmumos risinās aizvien straujāka digitālā pārkārtošanās. Eiropas 
Savienība plāno šīs norises atbalstīt un tādēļ nodrošināt, ka vieglāk ir pieejami dati un 
dokumenti, kas līdz ar jaunu ziņošanas standartu izveidi ir kļuvuši obligāti. Šo pārredzamības 
pasākumu īstenošanai ļoti svarīgs elements ir informācija par uzņēmumu ilgtspēju, lai ne vien 
investori, bet arī patērētāji būtu labāk informēti, kad tie lemj par investīcijām vai par iegādi. 
To var efektīvi panākt, veidojot Eiropas vienoto piekļuves punktu (ESAP), kam būtu 
jānodrošina, ka vieglāk ir iegūstama finanšu informācija un informācija par ilgtspēju, un 
jāspēj šos datus apstrādāt automātiski, kad vien tas iespējams.

Juridiskās (JURI) komitejas atzinuma sagatavotājs ierosina ESAP regulu un Omnibus 
direktīvas un regulas grozīt, pirmkārt un galvenokārt pievēršoties aspektiem, kuri saistīti ar 
ilgtspējas datu formātu un paziņošanas kārtību, jo īpaši ņemot vērā to, ka ar Direktīvu par 
korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu (CSRD) ir noteikti jauni ziņošanas pienākumi.

Lai būtu iespējams raiti apstrādāt informāciju, kuru saņēmušas vai apkopojušas informācijas 
vākšanas struktūras un kuras pieejamību nodrošina ESAP, regulā ir paredzētas dažas prasības, 
kas precizē, kāds ir šādas informācijas formāts un kāds pirmais metadatu saraksts ir 
jāiesniedz.

Ir svarīgi, lai daži par ilgtspēju sniegtās informācijas elementi — piemēram, klimatiskās 
pārkārtošanās plāni vai konkrēta informācija par korporatīvo pārvaldību, — būtu pieejami 
tiešsaistē ne vien elektroniska formāta pārvaldības ziņojumos, bet arī kā metadati, kas 
atrodami ar ESAP meklēšanas rīku. Vienlīdz svarīgi ir arī zināt, kāds — ierobežotas vai 
pamatotas — ticamības apliecināšanas uzdevums ir bijis revīzijai attiecībā uz informāciju par 
ilgtspēju, lai varētu spriest par to, cik pamatīgus datus uzņēmumi ir snieguši un kādu progresu 
panākuši, cenšoties ziņošanu par ilgtspēju nodrošināt finanšu pārskatiem līdzvērtīgā līmenī. 
Tāpēc minētā informācija ar konkrētiem metadatiem būtu jāiestrādā meklēšanas rīkā.

Lai datus būtu vieglāk savlaicīgi uzmeklēt un izgūt, būs jāizstrādā programmas saskarnes 
raksturlielumi un jāsagatavo cipartagu un metadatu saraksts, kas jāievieš papildus tiem, kuri 
vajadzīgi saskaņā ar piedāvāto regulu. Tādēļ par tehnisko standartu projekta izstrādi būs 
atbildīga Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) (proti, EVTI, EBI un EAAPI) apvienotā komiteja. 
Tā kā ilgtspējas ziņu sniegšanas standartu izstrādē galvenā nozīme ir Eiropas Finanšu 
pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) darbībai, tai būtu jāiesaistās šo jauno raksturlielumu 
atlases un izstrādes procesos, jo īpaši gadījumos, kad ir jānosaka prasības attiecībā uz to, kādā 
formātā pārvaldības ziņojumos jāsniedz informācija par ilgtspēju, lai attiecīgās ziņas būtu 
pieejamas, un kādi mašīnlasāmi tagi ir jāizvēlas.

Turklāt Eiropas Komisija apsver iespēju piemērot lietotājiem maksu, ja datu izmantošanas 
apjoms un biežums ar ESAP pārsniedz noteiktu robežvērtību. Atzinuma sagatavotājs piedāvā 
šādas izmaiņas piemērot arī tad, ja pieejamie dati tiek (atkārtoti) izmantoti komerciālos 
nolūkos. Visos pārējos gadījumos būtu jānodrošina brīva informācijas pieejamība. Ņemot to 
vērā, EVTI būtu jānodrošina, ka publiski ir pieejamas robežvērtības, kuras piemēro tam, kādā 
apjomā un cik bieži datus var lejupielādēt, un kuras pārsniedzot tiek prasīta maksa. Tāpat arī 
būtu jānodrošina iespēja noskaidrot, kuriem lietotājiem ir bijis liels informācijas apjoms vai 
bieži atjaunināta informācija vai kuri plāno datus atkārtoti izmantot komerciālos nolūkos. 
Individuāla digitālā deklarācija šķiet atbilstošs šādu lietotāju ticamas noskaidrošanas līdzeklis.
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GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt 
vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kapitāla tirgu savienības (KTS) 
rīcības plānā15 Komisija ierosināja uzlabot 
publisko piekļuvi vienību finanšu un 
nefinanšu informācijai, izveidojot Eiropas 
vienoto piekļuves punktu (ESAP). 
Komisijas Digitālā finansējuma stratēģijā16 
ir izklāstītas vispārīgas nostādnes par to, kā 
Eiropa turpmākajos gados var atbalstīt 
finanšu digitālo pārveidi un jo īpaši 
veicināt uz datiem balstītu finansējumu. 
Pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku 
finansēšanas stratēģijā17 Komisija izvirzīja 
finanšu sistēmas centrā ilgtspējīgu 
finansējumu kā svarīgu līdzekli, lai zaļā 
kursa18 ietvaros panāktu ES ekonomikas 
zaļo pārkārtošanos.

(1) Kapitāla tirgu savienības (KTS) 
rīcības plānā15 Komisija ierosināja uzlabot 
publisko piekļuvi vienību finanšu un 
nefinanšu informācijai — kā prasīts spēkā 
esošajos tiesību aktos —, izveidojot 
Eiropas vienoto piekļuves punktu (ESAP). 
Komisijas Digitālā finansējuma stratēģijā16 
ir izklāstītas vispārīgas nostādnes par to, kā 
Eiropa turpmākajos gados var atbalstīt 
finanšu digitālo pārveidi un jo īpaši 
veicināt uz datiem balstītu finansējumu. 
Pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku 
finansēšanas stratēģijā17 Komisija izvirzīja 
finanšu sistēmas centrā ilgtspējīgu 
finansējumu kā svarīgu līdzekli, lai zaļā 
kursa18 ietvaros panāktu ES ekonomikas 
zaļo pārkārtošanos.

_________________ _________________
15 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Kapitāla tirgu 
savienība cilvēku un uzņēmumu labā – 
jauns rīcības plāns”, 24.9.2020., 
COM(2020) 590 final.

15 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Kapitāla tirgu 
savienība cilvēku un uzņēmumu labā — 
jauns rīcības plāns”, 24.9.2020., 
COM(2020) 590 final.

16 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai par ES digitālā 
finansējuma stratēģiju, 24.9.2020., 
COM(2020) 591 final.

16 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai par ES digitālā 
finansējuma stratēģiju, 24.9.2020., 
COM(2020) 591 final.

17 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 

17 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
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Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Pārejas uz ilgtspējīgu 
ekonomiku finansēšanas stratēģija”, 
6.7.2021., COM(2021) 390 final.

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Pārejas uz ilgtspējīgu 
ekonomiku finansēšanas stratēģija”, 
6.7.2021., COM(2021) 390 final.

18 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas 
zaļais kurss”, 11.12.2019., 
COM(2019) 640 final.

18 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas 
zaļais kurss”, 11.12.2019., 
COM(2019) 640 final.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) ESAP ir jāizveido saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) XXX/XXX [ESAP regula]19, lai 
lēmumu pieņēmējiem ekonomikā un 
sabiedrībā nodrošinātu vieglu piekļuvi 
datiem nolūkā pieņemt pamatotus 
lēmumus, kas kalpo tirgus efektīvai 
darbībai. Šim nolūkam būtu lietderīgi 
īstenot kopīgas Eiropas datu telpas 
izšķiroši svarīgās nozarēs, tostarp finanšu 
nozarē. Paredzams, ka turpmākajos gados 
finanšu pasaulē notiks digitālā pārveide, un 
Savienībai tas būtu jāatbalsta, jo īpaši 
veicinot uz datiem balstītu finansējumu. 
Turklāt ilgtspējīga finansējuma izvirzīšana 
finanšu sistēmas centrā ir svarīgs līdzeklis, 
lai panāktu ES ekonomikas zaļo 
pārkārtošanos. Lai, izmantojot ilgtspējīgu 
finansējumu, zaļā pārkārtošanās būtu 
sekmīga, ir svarīgi, lai informācija, kas 
saistīta ar uzņēmumu ilgtspēju, būtu viegli 
pieejama ieguldītājiem un viņi būtu labāk 
informēti, pieņemot lēmumus par 
ieguldījumiem. Šajā nolūkā ir jāuzlabo 
publiskā piekļuve finanšu un nefinanšu 
informācijai par fiziskām vai juridiskām 
personām, kam ir pienākums publiskot 
informāciju vai brīvprātīgi iesniegt 
informācijas vākšanas struktūrai finanšu un 

(2) ESAP ir jāizveido saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) XXX/XXX [ESAP regula]19, lai 
lēmumu pieņēmējiem ekonomikā un 
sabiedrībā nodrošinātu vieglu piekļuvi 
datiem nolūkā pieņemt pamatotus 
lēmumus, kas kalpo tirgus efektīvai 
darbībai. Šim nolūkam būtu lietderīgi 
izveidot kopīgas Eiropas datu telpas 
izšķiroši svarīgās nozarēs, jo īpaši finanšu 
nozarē. Paredzams, ka turpmākajos gados 
finanšu pasaulē notiks digitālā pārveide, un 
Savienībai tas būtu jāatbalsta, jo īpaši 
veicinot uz datiem balstītu finansējumu. 
Turklāt ilgtspējīga finansējuma izvirzīšana 
finanšu sistēmas centrā ir svarīgs līdzeklis, 
lai panāktu Savienības ekonomikas zaļu 
pārkārtošanos, nodrošinot, ka netiek 
atstāts novārtā neviens indivīds un 
neviena vieta. Lai, izmantojot ilgtspējīgu 
finansējumu, zaļā pārkārtošanās būtu 
sekmīga, ir svarīgi, lai informācija, kas 
saistīta ar uzņēmumu ilgtspēju, būtu viegli 
pieejama ieguldītājiem un viņi būtu labāk 
informēti, pieņemot lēmumus par 
ieguldījumiem. Šajā nolūkā ir jāuzlabo 
publiskā piekļuve finanšu un nefinanšu 
informācijai par fiziskām vai juridiskām 
personām, kam ir pienākums publiskot 
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ar ilgtspēju saistīto informāciju par savām 
saimnieciskajām darbībām (“vienības”). 
Efektīvs veids, kā to darīt Savienības 
līmenī, ir izveidot centralizētu platformu, 
ESAP, kas nodrošinātu elektronisku 
piekļuvi visai attiecīgajai informācijai.

informāciju vai kas vēlas iesniegt 
informācijas vākšanas struktūrai finanšu 
un/vai ar ilgtspēju saistītu informāciju par 
savām saimnieciskajām darbībām 
(“vienības”). Efektīvs veids, kā to darīt 
Savienības līmenī, ir izveidot centralizētu 
platformu, ESAP, kas nodrošinātu 
elektronisku piekļuvi visai attiecīgajai 
informācijai, kura jādara pieejama 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

_________________ _________________
19 [PB: ievietot attiecīgu zemsvītras 
piezīmi: pilnu nosaukumu un OV atsauci].

19 [PB: ievietot attiecīgu zemsvītras 
piezīmi: pilnu nosaukumu un OV atsauci].

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) .../...* [2021/0104(COD) 
procedūras dokumentā iekļautā direktīva] 
par korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu 
ir paplašināta prasības atklāt informāciju 
par vides, sociālajiem un pārvaldības 
jautājumiem piemērošana, attiecinot to 
arī uz visiem lielajiem uzņēmumiem un 
zināmā mērā uz visiem uzņēmumiem, 
kuru vērtspapīri Savienībā tiek tirgoti 
regulētā tirgū, izņemot mikrouzņēmumus. 
Tādas pašas prasības piemēro arī trešo 
valstu uzņēmumiem, kam ir būtiska 
darbība Savienības teritorijā un kam 
Savienībā ir meitasuzņēmums vai filiāle. 
Šo prasību piemērošanas mērķis ir 
nodrošināt uzņēmumu pārskatatbildību 
par savu ietekmi uz cilvēkiem un vidi un 
garantēt uzņēmumiem, kas darbojas 
Savienībā, vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus. Ar Direktīvu (ES) .../... 
[2021/0104(COD) procedūras dokumentā 
iekļautā direktīva] ir paskaidrotas 
nepieciešamās informācijas kategorijas 
un ieviesti ziņošanas standarti, tostarp 
informācijas mašīnlasāmība Savienībā 
iedibinātiem uzņēmumiem, un tagad šīs 
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prasības būtu jāsaskaņo arī ar finanšu 
pārskatiem. Lai nodrošinātu konsekvenci 
ar Savienības uzņēmumiem 
piemērojamajām prasībām un 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
līdzīgas prasības būtu jāpiemēro trešo 
valstu uzņēmumiem, kam ir būtiska 
darbība Savienības teritorijā.
_________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva .../... (...), ar ko attiecībā uz 
korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu 
groza Direktīvu 2013/34/ES, Direktīvu 
2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un 
Regulu (ES) Nr. 537/2014 (OJ L ..., ..., 
... lpp.).

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
9. pants – -1.a daļa (jauna)
Direktīva 2013/34/ES
29.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvā iekļauj šādu 29.d pantu:
“29.d pants

Vienotais elektroniskais ziņošanas 
formāts

1. Uzņēmumi, uz kuriem attiecas šīs 
direktīvas 19.a panta prasības, savus 
finanšu pārskatus un vadības ziņojumus 
sagatavo elektroniskajā ziņošanas 
formātā, kas minēts Komisijas Deleģētās 
regulas (ES) 2019/815* 3. pantā, un 
iezīmē savu ilgtspējas informāciju, tostarp 
Regulas (ES) 2020/852 8. pantā paredzēto 
atklājamo informāciju, atbilstoši minētajā 
deleģētajā regulā precizētajam 
elektroniskajam ziņošanas formātam.
2. Mātesuzņēmumi, uz kuriem 
attiecas 29.a panta prasības, savus 
finanšu pārskatus un vadības ziņojumus 
sagatavo elektroniskajā ziņošanas 
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formātā, kas precizēts Deleģētās regula 
(ES) 2019/815 3. pantā, un iezīmē savu 
ilgtspējas informāciju, tostarp Regulas 
(ES) 2020/852 8. pantā paredzēto 
atklājamo informāciju, atbilstoši minētajā 
deleģētajā regulā precizētajam 
elektroniskajam ziņošanas formātam.

____________

* Komisijas Deleģētā regula (ES) 
2019/815 (2018. gada 17. decembris), ar 
ko Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/109/EK papildina attiecībā 
uz regulatīvajiem tehniskajiem 
standartiem par vienotā elektroniskās 
ziņošanas formāta specifikāciju 
(OV L 143, 29.5.2019., 1. lpp.).”;

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa
Direktīva 2013/34/ES
33.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No 2025. gada 1. janvāra 
dalībvalstis nodrošina, ka, publiskojot 
pienācīgi apstiprinātus gada finanšu 
pārskatus, vadības ziņojumu, konsolidētos 
finanšu pārskatus, konsolidēto vadības 
ziņojumu, revīzijas ziņojumu un ziņojumu 
par maksājumiem pārvaldes struktūrām 
saskaņā ar šīs direktīvas 30. un 42. pantu, 
19.a un 29.a pantā minētie uzņēmumi 
minētos pienācīgi apstiprinātos gada 
finanšu pārskatus, vadības ziņojumu, 
konsolidētos finanšu pārskatus, konsolidēto 
vadības ziņojumu, revīzijas ziņojumu un 
ziņojumu par maksājumiem pārvaldes 
struktūrām iesniedz šā panta 3. punktā 
minētajai informācijas vākšanas struktūrai, 
lai padarītu minēto informāciju pieejamu 
ESAP, kas izveidots saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
XX/XXXX* [ESAP regula].

1. No 2025. gada 1. janvāra 
dalībvalstis nodrošina, ka, publiskojot 
pienācīgi apstiprinātus gada finanšu 
pārskatus, vadības un ilgtspējas 
ziņojumus, konsolidētos finanšu pārskatus, 
konsolidēto vadības ziņojumu, revīzijas 
ziņojumu un ziņojumu par maksājumiem 
pārvaldes struktūrām saskaņā ar šīs 
direktīvas 30., 40.a un 42. pantu, 19.a un 
29.a pantā un no 2028. gada — 40.a pantā 
minētie uzņēmumi minētos pienācīgi 
apstiprinātos gada finanšu pārskatus, 
vadības ziņojumu, konsolidētos finanšu 
pārskatus, konsolidēto vadības ziņojumu, 
revīzijas ziņojumu un ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām 
iesniedz šā panta 3. punktā minētajai 
informācijas vākšanas struktūrai, lai 
padarītu minēto informāciju pieejamu 
ESAP, kas izveidots saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
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XX/XXXX* [ESAP regula].

_____________________ ____________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) XX/XXXX, ar ko izveido Eiropas 
vienoto piekļuves punktu (ESAP), kurš 
nodrošina centralizētu piekļuvi publiski 
pieejamai informācijai saistībā ar finanšu 
pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un 
ilgtspēju (OV L [...], […], […] lpp.).

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) XX/XXXX, ar ko izveido Eiropas 
vienoto piekļuves punktu (ESAP), kurš 
nodrošina centralizētu piekļuvi publiski 
pieejamai informācijai saistībā ar finanšu 
pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un 
ilgtspēju (OV L [...], […], […] lpp.).

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa
Direktīva 2013/34/ES
33.a pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) visi tā uzņēmuma nosaukumi, uz 
kuru attiecas informācija;

(i) visi tā uzņēmuma nosaukumi, uz 
kuru attiecas informācija, tostarp attiecīgā 
gadījumā saskaņā ar 29.a panta 4. punktu 
identificēto meitasuzņēmumu nosaukums;

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa
Direktīva 2013/34/ES
33.a pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) uzņēmuma juridiskās personas 
identifikators, kā precizēts saskaņā ar 
Regulas (ES) XX/XXXX [ESAP regula] 
7. panta 4. punktu;

(ii) uzņēmuma juridiskās personas 
identifikators un attiecīgā gadījumā, ja 
uzņēmums ir mātesuzņēmums, tā 
meitasuzņēmumu juridiskās personas 
identifikators, kā precizēts saskaņā ar 
Regulas (ES) XX/XXX [ESAP regula] 
7. panta 4. punktu;
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Virsraksts Grozījumu izdarīšana konkrētās direktīvās attiecībā uz Eiropas vienotā 
piekļuves punkta izveidi un darbību

Atsauces COM(2021)0724 – C9-0437/2021 – 2021/0379(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON
14.2.2022

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI
14.2.2022

Iesaistītās komitejas - datums, kad 
paziņoja plenārsēdē

7.7.2022

Atzinuma sagatavotājs(-a)
       Iecelšanas datums

Pascal Durand
28.2.2022

Izskatīšana komitejā 13.7.2022 3.10.2022

Pieņemšanas datums 29.11.2022

Galīgais balsojums +:
–:
0:

18
0
2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Pascal Arimont, Ilana Cicurel, Pascal Durand, Virginie Joron, Gilles 
Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Adrián 
Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Alessandra Basso, Patrick Breyer, Angelika Niebler, Emil Radev, 
Nacho Sánchez Amor

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

João Albuquerque, Michael Gahler, Claude Gruffat
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