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Grozījums Nr. 101
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Gada finanšu pārskatiem ir jāsniedz 
skaidrs un patiess priekšstats par 
uzņēmuma aktīviem, pasīviem, finansiālo 
stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Šajā 
nolūkā ir jānosaka obligāta bilances un 
peļņas un (vai) zaudējumu pārskata uzbūve 
un jāparedz finanšu pārskata un vadības 
ziņojuma piezīmju satura minimums. 
Atbilstīgi principam "vispirms domāt par 
mazākajiem" obligātās prasības maziem 
uzņēmumiem tiesību aktos būtu pilnībā 
jāsaskaņo. Lai novērstu nesamērīgu slogu 
šiem uzņēmumiem, dalībvalstīm 
nevajadzētu būt tiesīgām pieprasīt papildu 
informācijas sniegšanu. Tomēr dalībvalstis 
var noteikt papildu prasības vidējiem un 
lieliem uzņēmumiem.

(6) Gada finanšu pārskatiem ir jāsniedz 
skaidrs un patiess priekšstats par 
uzņēmuma aktīviem, pasīviem, finansiālo 
stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. 
Skaidrs un patiess priekšstats ir 
minimālais standarts kontu 
atspoguļošanai, lai apstiprinātu 
uzņēmuma direktoru pienākumu izpildi, 
kas ietver uzņēmuma spēju turpināt 
darbību, pamatojoties uz to, ka neto aktīvi 
tā bilancē ir pietiekami, lai apmierinātu 
kreditoru intereses1. Šis kritērijs paredz, 
ka aktīvus nevar norādīt ar vērtību, kas 
pārsniedz to realizācijas vērtību, un ka 
tiek iekļautas paredzamās iespējamās 
saistības. Tāpat būtu jānosaka obligāta 
bilances un peļņas un (vai) zaudējumu 
pārskata uzbūve un jāparedz finanšu 
pārskata un vadības ziņojuma piezīmju 
satura minimums. Atbilstīgi principam 
"vispirms domāt par mazākajiem" obligātās 
prasības maziem uzņēmumiem tiesību 
aktos būtu pilnībā jāsaskaņo. Lai novērstu 
nesamērīgu slogu šiem uzņēmumiem, 
dalībvalstīm nevajadzētu būt tiesīgām 
pieprasīt papildu informācijas sniegšanu. 
Tomēr dalībvalstis var noteikt papildu 
prasības vidējiem un lieliem uzņēmumiem.

__________________
1 Eiropas Kopienu Tiesas 1996. gada 
27. jūnija spriedums lietā C-234/64 
Tomberger pret Gebrüder von der Wettern 
(ECR 1996, I-03133. lpp.) un 1999. gada 
14. septembra spriedums lietā C-275/97 
DE + ES Bauunternehmung (ECR 1999, 
I-05331. lpp.). Skatīt arī 15. pantu 
1976. gada 13. decembra Otrajā 
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uzņēmējdarbības tiesību 
direktīvā 77/91/EEK par to, kā 
vienādošanas nolūkā koordinēt 
nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju 
sabiedrību veidošanu un to kapitāla 
saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis 
prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta 
otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu 
sabiedrību dalībnieku un trešo personu 
intereses (OV L 26, 31.1.1977., 1. lpp.), 
kur arī noteikts neto aktīvu kritērijs, lai 
noteiktu, vai var izmaksāt dividendi.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams precizējums attiecībā uz to, ko juridiski nozīmē „skaidrs un patiess 
priekšstats”, jo dažādās vietās ir vērojami pretrunīgi viedokļi, kas neatbilst šā jēdziena 
pašreizējai juridiskajai izpratnei. Šīs pretrunas ir neatbilstošas skaidra un patiesa priekšstata 
prasībai un traucē izpildīt no tā atkarīgās funkcionālās prasības, kas izvirzītas pārskatiem. 
Komisija kļūdaini pieņem, ka skaidrs un patiess priekšstats ir atkarīgs no standartu 
ievērošanas, lai gan faktiski tas ir būtisks un neatkarīgs standarts.

Grozījums Nr. 102
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Dalībvalstīm tiek stingri ieteikts 
izstrādāt elektroniskās publicēšanas 
sistēmas, kas ļautu uzņēmumiem iesniegt 
grāmatvedības datus, tostarp tiesību aktos 
paredzētos finanšu pārskatus, tikai vienu 
reizi un tādā formā, kas ļauj vairākiem 
lietotājiem viegli piekļūt datiem un 
izmantot tos. Tomēr šādām sistēmām 
nevajadzētu radīt apgrūtinājumu maziem 
un vidējiem uzņēmumiem.

(27) Saskaņots ziņošanas elektroniskais 
formāts būtu ļoti nepieciešams 
uzņēmumiem, kas ir reģistrēti Savienībā, 
jo tādējādi tiktu atvieglota "vienas 
pieturas aģentūras" veida ziņošanas 
sistēmas izveide, kuru varētu izmantot arī 
citās jomās. Tāpēc ir nosakāms, ka 
finanšu pārskati ir obligāti jāgatavo 
paplašinātajā komerciālo pārskatu valodā 
(XBRL), šai prasībai stājoties spēkā 
2018. gada 1. janvārī pēc tam, kad ir bijis 
atvēlēts atbilstīgs laika posms 
sagatavošanai un testēšanai. Tomēr šādas 
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sistēmas izveidei nevajadzētu radīt 
apgrūtinājumu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 103
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Gada finanšu pārskatiem un 
konsolidētajiem finanšu pārskatiem būtu 
jāveic revīzija. Prasība, ka revīzijas 
ziņojumā būtu jānorāda, vai gada vai 
konsolidētais finanšu pārskats patiesi un 
godīgi atspoguļotu situāciju atbilstīgi 
attiecīgajai finanšu pārskatu sniegšanas 
sistēmai, nav minētā revīzijas ziņojuma 
darbības jomas ierobežojums, bet gan 
izskaidro tā sniegšanas kontekstu. Uz 
mazo uzņēmumu gada finanšu pārskatiem 
neattiecas pienākums veikt revīziju, jo šīs 
kategorijas uzņēmumiem revīzija var radīt 
būtisku administratīvo slogu; daudzos 
mazajos uzņēmumos vienas un tās pašas 
personas ir gan akcionāri, gan vadības 
locekļi, tāpēc šiem uzņēmumiem ir 
ierobežota vajadzība pēc trešās puses 
apliecinājuma par finanšu pārskatu 
ticamību.

(31) Gada finanšu pārskatiem un 
konsolidētajiem finanšu pārskatiem būtu 
jāveic revīzija. Prasība, ka revīzijas 
ziņojumā būtu jānorāda, vai gada vai 
konsolidētais finanšu pārskats patiesi un 
godīgi atspoguļotu situāciju. Uz mazo 
uzņēmumu gada finanšu pārskatiem 
neattiecas pienākums veikt revīziju, jo šīs 
kategorijas uzņēmumiem revīzija var radīt 
būtisku administratīvo slogu; daudzos 
mazajos uzņēmumos vienas un tās pašas 
personas ir gan akcionāri, gan vadības 
locekļi, tāpēc šiem uzņēmumiem ir 
ierobežota vajadzība pēc trešās puses 
apliecinājuma par finanšu pārskatu 
ticamību.

Or. en

Pamatojums

Skaidrs un patiess priekšstats ir neatkarīgs mērķis, kā norādīts 6. apsvērumā, un tas neizriet 
no citām prasībām, kā varētu secināt no svītrotā teksta. Grāmatvedības direktīvām un SFPS 
kā pārskatu sniegšanas sistēmām abiem ir jāatbilst skaidra un patiesa priekšstata principam, 
nevis otrādi.
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Grozījums Nr. 104
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
veikto maksājumu pārskatāmību, lielajiem 
uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, kas darbojas ar ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē, 
ik gadu atsevišķā ziņojumā jāatklāj 
informācija par būtisku apmēru 
maksājumiem to valstu pārvaldes 
struktūrām, kurās tie darbojas. Šādi 
uzņēmumi darbojas valstīs, kas bagātas ar 
dabas resursiem, jo īpaši ar derīgajiem 
izrakteņiem, naftu, dabasgāzi, kā arī ar 
pirmatnējiem mežiem. Ziņojumā būtu 
jāiekļauj tādu veidu maksājumi, kas 
salīdzināmi ar maksājumiem, kurus atklāj 
uzņēmumi, kas piedalās Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvā 
(EITI). Šī iniciatīva arī papildina ES 
Rīcības plānu meža tiesību aktu 
ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai 
(FLEGT) un Kokmateriālu regulu, kurā 
paredzēts, ka koksnes izstrādājumu 
tirgotāji velta pienācīgas pūles tam, lai 
novērstu nelegālu kokmateriālu iekļūšanu 
ES tirgū.

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
veikto maksājumu pārskatāmību, lielajiem 
uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, ik gadu ziņojumā jāatklāj 
informācija par maksājumiem to valstu 
pārvaldes struktūrām, kurās tie darbojas. 
Šādi uzņēmumi darbojas valstīs, kas 
bagātas ar dabas resursiem, jo īpaši ar 
derīgajiem izrakteņiem, naftu, dabasgāzi, 
kā arī ar pirmatnējiem mežiem. Ziņojumā, 
kas ir finanšu pārskatu piezīmju daļa, 
būtu jānorāda arī noteikta kontekstuāla 
informācija. Šo pasākumu mērķis ir 
palīdzēt investoriem pieņemt pamatotākus 
lēmumus, uzlabot korporatīvo pārvaldību 
un pārskatatbildību un ierobežot 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. 
Ziņojumā būtu jāatklāj informācija pa 
valstīm, un uzņēmumiem, kas darbojas 
ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu 
izstrādē, noteikta papildu informācija 
būtu jānorāda pa projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
veikto maksājumu pārskatāmību, lielajiem 

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
veikto maksājumu pārskatāmību, lielajiem 
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uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, kas darbojas ar ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē, 
ik gadu atsevišķā ziņojumā jāatklāj 
informācija par būtisku apmēru 
maksājumiem to valstu pārvaldes 
struktūrām, kurās tie darbojas. Šādi 
uzņēmumi darbojas valstīs, kas bagātas ar 
dabas resursiem, jo īpaši ar derīgajiem 
izrakteņiem, naftu, dabasgāzi, kā arī ar 
pirmatnējiem mežiem. Ziņojumā būtu 
jāiekļauj tādu veidu maksājumi, kas 
salīdzināmi ar maksājumiem, kurus atklāj 
uzņēmumi, kas piedalās Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvā 
(EITI). Šī iniciatīva arī papildina ES 
Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, 
pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) un 
Kokmateriālu regulu, kurā paredzēts, ka 
koksnes izstrādājumu tirgotāji velta 
pienācīgas pūles tam, lai novērstu nelegālu 
kokmateriālu iekļūšanu ES tirgū.

uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, kā daļu no gada finanšu 
pārskata būtu jāatklāj informācija par 
būtiska apmēra maksājumiem to valstu 
pārvaldes struktūrām, kurās tie darbojas. 
Šādiem uzņēmumiem, kas darbojas valstīs, 
kas bagātas ar dabas resursiem, jo īpaši ar 
derīgajiem izrakteņiem, naftu, dabasgāzi, 
kā arī ar pirmatnējiem mežiem, gada 
finanšu pārskatā būtu jāiekļauj tādu veidu 
maksājumi, kas salīdzināmi ar 
maksājumiem, kurus atklāj uzņēmumi, kas 
piedalās Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīvā (EITI). Šī 
iniciatīva arī papildina ES Rīcības plānu 
meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai 
un tirdzniecībai (FLEGT) un Kokmateriālu 
regulu, kurā paredzēts, ka koksnes 
izstrādājumu tirgotāji velta pienācīgas 
pūles tam, lai novērstu nelegālu 
kokmateriālu iekļūšanu ES tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
veikto maksājumu pārskatāmību, lielajiem 
uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, kas darbojas ar ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē, 
ik gadu atsevišķā ziņojumā jāatklāj 
informācija par būtisku apmēru 
maksājumiem to valstu pārvaldes 
struktūrām, kurās tie darbojas. Šādi 
uzņēmumi darbojas valstīs, kas bagātas ar 
dabas resursiem, jo īpaši ar derīgajiem 
izrakteņiem, naftu, dabasgāzi, kā arī ar 
pirmatnējiem mežiem. Ziņojumā būtu 

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
veikto maksājumu pārskatāmību, lielajiem 
uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, kā daļu no gada ziņojuma 
jāatklāj informācija par būtiska apmēra 
maksājumiem un cita kontekstuāla 
informācija to valstu pārvaldes struktūrām, 
kurās tie darbojas. Šādi uzņēmumi darbojas 
valstīs, kas bagātas ar dabas resursiem, jo 
īpaši ar derīgajiem izrakteņiem, naftu, 
dabasgāzi, kā arī ar pirmatnējiem mežiem. 
Ziņojumā būtu jāiekļauj tādu veidu 
maksājumi, kas salīdzināmi ar 
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jāiekļauj tādu veidu maksājumi, kas 
salīdzināmi ar maksājumiem, kurus atklāj 
uzņēmumi, kas piedalās Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvā 
(EITI). Šī iniciatīva arī papildina ES 
Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, 
pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) un 
Kokmateriālu regulu, kurā paredzēts, ka 
koksnes izstrādājumu tirgotāji velta 
pienācīgas pūles tam, lai novērstu nelegālu 
kokmateriālu iekļūšanu ES tirgū.

maksājumiem, kurus atklāj uzņēmumi, kas 
piedalās Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīvā (EITI). Šai 
informācijai būtu jābūt daļai no gada 
pārskata un jāiekļauj tāda veida 
maksājumi, kuru pamatā ir maksājumi, 
kas atklāti EITI ietvaros, un jānodrošina 
pilsoniskajai sabiedrībai, tostarp 
ieguldītājiem, cita kontekstuālā 
informācija. Ziņojumā būtu jāiekļauj 
meitasuzņēmumi, asociētie uzņēmumi, 
kopuzņēmumi un pastāvīgi uzņēmumi un 
citi tirdzniecības līgumi tādā apmērā, 
kādā tie ir konsolidēti attiecīgā uzņēmuma 
vai struktūras gada finanšu pārskatos un 
būtu jāiekļauj uzņēmuma apgrozījums 
(tostarp trešo personu apgrozījums un 
apgrozījums grupas iekšienē), kas varētu 
likt veikt maksājumus, kā arī veicināt 
peļņu pirms nodokļu samaksāšanas, 
efektīvas nodokļu likmes, kopējo 
nodarbināto personu skaitu un viņu 
kopējo atlīdzību, izdevumus par 
ieguldījumiem pamatlīdzekļos pārskata 
perioda laikā un uzņēmumu, kas darbojas 
ar ieguves rūpniecībā vai mežu izstrādē, 
gadījumā — ražošanas apjomu. Šī 
iniciatīva arī papildina ES Rīcības plānu 
meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai 
un tirdzniecībai (FLEGT) un Kokmateriālu 
regulu, kurā paredzēts, ka koksnes 
izstrādājumu tirgotāji velta pienācīgas 
pūles tam, lai novērstu nelegālu 
kokmateriālu iekļūšanu ES tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām (32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
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veikto maksājumu pārskatāmību, lielajiem 
uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, kas darbojas ar ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē, 
ik gadu atsevišķā ziņojumā jāatklāj 
informācija par būtisku apmēru 
maksājumiem to valstu pārvaldes 
struktūrām, kurās tie darbojas. Šādi 
uzņēmumi darbojas valstīs, kas bagātas ar 
dabas resursiem, jo īpaši ar derīgajiem 
izrakteņiem, naftu, dabasgāzi, kā arī ar 
pirmatnējiem mežiem. Ziņojumā būtu 
jāiekļauj tādu veidu maksājumi, kas 
salīdzināmi ar maksājumiem, kurus atklāj 
uzņēmumi, kas piedalās Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvā 
(EITI). Šī iniciatīva arī papildina ES 
Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, 
pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) un 
Kokmateriālu regulu, kurā paredzēts, ka 
koksnes izstrādājumu tirgotāji velta 
pienācīgas pūles tam, lai novērstu nelegālu 
kokmateriālu iekļūšanu ES tirgū.

veikto maksājumu pārskatāmību, lielajiem 
uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, kas darbojas ar ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē, 
gada finanšu pārskatā jāatklāj informācija 
par maksājumiem to valstu pārvaldes 
struktūrām, kurās tie darbojas. Šādi 
uzņēmumi darbojas valstīs, kas bagātas ar 
dabas resursiem, jo īpaši ar derīgajiem 
izrakteņiem, naftu, dabasgāzi, kā arī ar 
pirmatnējiem mežiem. Ziņojumā būtu 
jāiekļauj tādu veidu maksājumi, kuru 
pamatā ir maksājumi, kurus atklāj 
uzņēmumi, kas piedalās Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvā 
(EITI). Šī iniciatīva arī papildina ES 
Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, 
pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) un 
Kokmateriālu regulu, kurā paredzēts, ka 
koksnes izstrādājumu tirgotāji velta 
pienācīgas pūles tam, lai novērstu nelegālu 
kokmateriālu iekļūšanu ES tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
veikto maksājumu pārskatāmību, lielajiem 
uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, kas darbojas ar ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē, 
ik gadu atsevišķā ziņojumā jāatklāj 
informācija par būtisku apmēru 
maksājumiem to valstu pārvaldes 
struktūrām, kurās tie darbojas. Šādi 
uzņēmumi darbojas valstīs, kas bagātas ar 
dabas resursiem, jo īpaši ar derīgajiem 
izrakteņiem, naftu, dabasgāzi, kā arī ar 

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
veikto maksājumu pārskatāmību, lielajiem 
uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, kas darbojas ar ieguves 
rūpniecībā, ik gadu atsevišķā ziņojumā 
jāatklāj informācija par būtiska apmēra 
maksājumiem to valstu pārvaldes 
struktūrām, kurās tie darbojas. Šādi 
uzņēmumi darbojas valstīs, kas bagātas ar 
dabas resursiem, jo īpaši ar naftu un 
dabasgāzi. Ziņojumā būtu jāiekļauj tādu 
veidu maksājumi, kas salīdzināmi ar 
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pirmatnējiem mežiem. Ziņojumā būtu 
jāiekļauj tādu veidu maksājumi, kas 
salīdzināmi ar maksājumiem, kurus atklāj 
uzņēmumi, kas piedalās Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvā 
(EITI). Šī iniciatīva arī papildina ES 
Rīcības plānu meža tiesību aktu 
ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai 
(FLEGT) un Kokmateriālu regulu, kurā 
paredzēts, ka koksnes izstrādājumu 
tirgotāji velta pienācīgas pūles tam, lai 
novērstu nelegālu kokmateriālu iekļūšanu 
ES tirgū.

maksājumiem, kurus atklāj uzņēmumi, kas 
piedalās Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīvā (EITI).

Or. de

Grozījums Nr. 109
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
ar resursiem bagātām valstīm EITI 
principu un kritēriju piemērošanu un 
atskaitīšanos savas valsts pilsoņiem par 
maksājumiem, ko šīs pārvaldes struktūras 
saņem no uzņēmumiem, kas darbojas 
ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu 
izstrādē to jurisdikcijā. Ziņojumā būtu 
jāatklāj informācija, norādot pa valstīm 
un pa projektiem, ja projekts, piemēram, 
koncesija, ģeogrāfiskais baseins utt., tiek 
uzskatīts par informācijas sniegšanas 
vienību zemākajā līmenī, kādā uzņēmums 
regulāri gatavo iekšējos vadības 
ziņojumus, un ja maksājumi ir novirzīti 
šādiem projektiem. Ņemot vērā vispārējo 
mērķi veicināt labu pārvaldību šādās 
valstīs, jautājums par maksājumu 
būtiskumu ir jāvērtē saistībā ar konkrēto 
saņēmēju pārvaldes struktūru. Būtiskuma 
noteikšanai var paredzēt dažādus 
kritērijus, piemēram, maksājuma absolūtā 

(33) Lielajiem uzņēmumiem un 
sabiedriskas nozīmes struktūrām, kas 
darbojas ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo 
mežu izstrādē, ziņojumos pa projektiem ir 
jānorāda informācija arī par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām, 
pieņemot, ka projekts ir līdzvērtīgs 
līgumam, licencei, nomai, koncesijai vai 
citiem juridiskiem nolīgumiem, kas varētu 
radīt uzņēmuma saistības nodokļu un 
ieņēmumu jomā katrā valstī, kur tas 
darbojas; ja maksājuma saistības rodas 
cita pamatojuma rezultātā, ir jāsniedz arī 
attiecīga informācija. Tomēr informācijas 
atklāšanas prasības pa projektiem būtu 
jāattiecina tikai uz tiem projektiem, kuru 
kopējie maksājumi pārsniedz EUR 
50 000. Ziņojumos būtu jāiekļauj tādu 
veidu maksājumi, kas salīdzināmi ar 
maksājumiem, kurus atklāj uzņēmumi, 
kas piedalās Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīvā (EITI). Šī 
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summa vai procentuāla robežvērtība 
(piemēram, maksājumi, kas pārsniedz 
noteiktu procentuālo daļu no valsts IKP); 
šos kritērijus var noteikt deleģētā tiesību 
aktā. Būtu jāparedz, ka Komisija 
piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā atkārtoti izskata ziņošanas 
noteikumus un sniedz attiecīgu pārskatu. 
Šādā pārskatā būtu jāņem vērā ziņošanas 
noteikumu efektivitāte un starptautiskie 
notikumi, tostarp konkurētspējas un 
energoapgādes drošības jautājumi. 
Pārskatā būtu jāņem vērā arī maksājumu 
informācijas sagatavotāju un lietotāju 
pieredze un jāapsver, vai būtu lietderīgi 
ziņojumos iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem, piemēram, faktiskās 
nodokļu likmes un saņēmēja datus, 
tostarp bankas konta informāciju.

iniciatīva arī papildina ES Rīcības plānu 
meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai 
un tirdzniecībai (FLEGT)1 un 
Kokmateriālu regulu2, kurā paredzēts, ka 
koksnes izstrādājumu tirgotāji velta 
pienācīgas pūles tam, lai novērstu 
nelegālu kokmateriālu iekļūšanu ES 
tirgū. Šiem ziņojumiem vajadzētu 
atvieglot ar resursiem bagātām valstīm 
EITI principu un kritēriju piemērošanu 
un atskaitīšanos savas valsts pilsoņiem par 
maksājumiem, ko šīs pārvaldes struktūras 
saņem no uzņēmumiem, kas darbojas 
ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu 
izstrādē to jurisdikcijā.

______________
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2005:347:0001:0006:EN:PDF
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 
20. oktobra Regula (ES) Nr. 995/2010. 
Uzņēmumi, kas veic koksnes produktu 
importu saskaņā ar ES brīvprātīgiem 
nolīgumiem, būs atbrīvoti no šīs prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
ar resursiem bagātām valstīm EITI 
principu un kritēriju piemērošanu un 
atskaitīšanos savas valsts pilsoņiem par 
maksājumiem, ko šīs pārvaldes struktūras 
saņem no uzņēmumiem, kas darbojas 

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu uzlabot 
pārvaldes struktūru pārskatatbildību savas 
valsts pilsoņiem par maksājumiem, ko tās 
saņem no uzņēmumiem to jurisdikcijā. 
Ziņojumā būtu jāatklāj informācija, 
norādot pa valstīm. Arī uzņēmumiem, kas 
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ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu 
izstrādē to jurisdikcijā. Ziņojumā būtu 
jāatklāj informācija, norādot pa valstīm un 
pa projektiem, ja projekts, piemēram, 
koncesija, ģeogrāfiskais baseins utt., tiek 
uzskatīts par informācijas sniegšanas 
vienību zemākajā līmenī, kādā uzņēmums 
regulāri gatavo iekšējos vadības 
ziņojumus, un ja maksājumi ir novirzīti 
šādiem projektiem. Ņemot vērā vispārējo 
mērķi veicināt labu pārvaldību šādās 
valstīs, jautājums par maksājumu 
būtiskumu ir jāvērtē saistībā ar konkrēto 
saņēmēju pārvaldes struktūru. Būtiskuma 
noteikšanai var paredzēt dažādus 
kritērijus, piemēram, maksājuma absolūtā 
summa vai procentuāla robežvērtība 
(piemēram, maksājumi, kas pārsniedz 
noteiktu procentuālo daļu no valsts IKP); 
šos kritērijus var noteikt deleģētā tiesību 
aktā. Būtu jāparedz, ka Komisija 
piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā atkārtoti izskata ziņošanas 
noteikumus un sniedz attiecīgu pārskatu. 
Šādā pārskatā būtu jāņem vērā ziņošanas 
noteikumu efektivitāte un starptautiskie 
notikumi, tostarp konkurētspējas un 
energoapgādes drošības jautājumi. 
Pārskatā būtu jāņem vērā arī maksājumu 
informācijas sagatavotāju un lietotāju 
pieredze un jāapsver, vai būtu lietderīgi 
ziņojumos iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem, piemēram, faktiskās 
nodokļu likmes un saņēmēja datus, 
tostarp bankas konta informāciju.

darbojas ieguves rūpniecībā vai 
pirmatnējo mežu izstrādē, informācija 
būtu jāatklāj pa projektiem, ja projekts tiek 
uzskatīts par līdzvērtīgu darbībām, kuras 
regulē licence, noma, koncensija vai 
līdzīgs juridisks nolīgums. Ja maksājuma 
saistības rodas cita pamatojuma rezultātā, 
ir jāsniedz arī attiecīga informācija. 
Ņemot vērā vispārējo mērķi veicināt labu 
pārvaldību visi maksājumu veidi būtu 
jāvērtē, ja tiek uzskatīts, ka tiem ir būtiska 
ietekme uz valsts ekonomiku vai 
sabiedrību vietējā, reģionālā vai valsts 
līmenī, un šādai ietekmei būtu jābūt 
nosakāmai ar jebkuru robežvērtību. Būtu 
jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu, ka 
robežvērtības nav iespējams apiet. Būtu 
jāparedz, ka Komisija divu gadu laikā pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā atkārtoti 
izskata ziņošanas noteikumus un sniedz 
attiecīgu pārskatu. Šādā pārskatā būtu 
jāņem vērā starptautiskie notikumi, 
progress globālo standartu sasniegšanā 
šajā jomā un ziņojums par šo tiesību aktu 
ietekmi trešās valstīs, jo īpaši uzlabotas 
maksājumu pārvaldes struktūrām 
pārredzamības mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums



AM\901349LV.doc 13/92 PE489.397v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
ar resursiem bagātām valstīm EITI principu 
un kritēriju piemērošanu un atskaitīšanos 
savas valsts pilsoņiem par maksājumiem, 
ko šīs pārvaldes struktūras saņem no 
uzņēmumiem, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē 
to jurisdikcijā. Ziņojumā būtu jāatklāj 
informācija, norādot pa valstīm un pa 
projektiem, ja projekts, piemēram, 
koncesija, ģeogrāfiskais baseins utt., tiek 
uzskatīts par informācijas sniegšanas 
vienību zemākajā līmenī, kādā uzņēmums 
regulāri gatavo iekšējos vadības 
ziņojumus, un ja maksājumi ir novirzīti 
šādiem projektiem. Ņemot vērā vispārējo 
mērķi veicināt labu pārvaldību šādās 
valstīs, jautājums par maksājumu 
būtiskumu ir jāvērtē saistībā ar konkrēto 
saņēmēju pārvaldes struktūru. Būtiskuma 
noteikšanai var paredzēt dažādus 
kritērijus, piemēram, maksājuma absolūtā 
summa vai procentuāla robežvērtība 
(piemēram, maksājumi, kas pārsniedz 
noteiktu procentuālo daļu no valsts IKP); 
šos kritērijus var noteikt deleģētā tiesību 
aktā. Būtu jāparedz, ka Komisija 
piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā atkārtoti izskata ziņošanas 
noteikumus un sniedz attiecīgu pārskatu. 
Šādā pārskatā būtu jāņem vērā ziņošanas 
noteikumu efektivitāte un starptautiskie 
notikumi, tostarp konkurētspējas un 
energoapgādes drošības jautājumi. Pārskatā 
būtu jāņem vērā arī maksājumu 
informācijas sagatavotāju un lietotāju 
pieredze un jāapsver, vai būtu lietderīgi 
ziņojumos iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem, piemēram, faktiskās 
nodokļu likmes un saņēmēja datus, tostarp 
bankas konta informāciju.

(33) Šai informācijai, citu brīvprātīgās 
vērtēšanas standartu starpā, vajadzētu 
atvieglot ar resursiem bagātām valstīm 
EITI principu un kritēriju piemērošanu un 
atskaitīšanos savas valsts pilsoņiem par 
maksājumiem, ko šīs pārvaldes struktūras 
saņem no uzņēmumiem, kas darbojas to 
jurisdikcijā. Informācija būtu jāatklāj pa 
valstīm un pa projektiem, ja projekts tiek 
uzskatīts par informācijas sniegšanas 
vienību zemākajā līmenī, piemēram, 
līgumu, licenci, nomu vai citu juridisku 
nolīgumu, saskaņā ar ko uzņēmums 
darbojas un kas rada īpašas saistības, un 
ja maksājumi ir novirzīti šādiem 
projektiem, ja kāds no maksājumiem vai 
viena apjoma maksājumu veida kopuma 
veido vairāk nekā EUR 100 000. Būtu 
jāparedz, ka Komisija trīs gadu laikā pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā atkārtoti 
izskata ziņošanas noteikumus un sniedz 
attiecīgu pārskatu. Šādā pārskatā būtu 
jāņem vērā ziņošanas noteikumu 
efektivitāte un starptautiskie notikumi, 
tostarp konkurētspējas un energoapgādes 
drošības jautājumi. Pārskatā būtu jāņem 
vērā arī maksājumu informācijas 
sagatavotāju un lietotāju pieredze un 
jāapsver, vai būtu lietderīgi ziņojumos 
iekļaut papildu finanšu informāciju un 
saņēmēja datus, tostarp bankas konta 
informāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
ar resursiem bagātām valstīm EITI principu 
un kritēriju piemērošanu un atskaitīšanos 
savas valsts pilsoņiem par maksājumiem, 
ko šīs pārvaldes struktūras saņem no 
uzņēmumiem, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē to 
jurisdikcijā. Ziņojumā būtu jāatklāj 
informācija, norādot pa valstīm un pa 
projektiem, ja projekts, piemēram, 
koncesija, ģeogrāfiskais baseins utt., tiek 
uzskatīts par informācijas sniegšanas 
vienību zemākajā līmenī, kādā uzņēmums 
regulāri gatavo iekšējos vadības 
ziņojumus, un ja maksājumi ir novirzīti 
šādiem projektiem. Ņemot vērā vispārējo 
mērķi veicināt labu pārvaldību šādās 
valstīs, jautājums par maksājumu 
būtiskumu ir jāvērtē saistībā ar konkrēto 
saņēmēju pārvaldes struktūru. Būtiskuma 
noteikšanai var paredzēt dažādus kritērijus, 
piemēram, maksājuma absolūtā summa vai 
procentuāla robežvērtība (piemēram, 
maksājumi, kas pārsniedz noteiktu 
procentuālo daļu no valsts IKP); šos 
kritērijus var noteikt deleģētā tiesību aktā. 
Būtu jāparedz, ka Komisija piecu gadu 
laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā 
atkārtoti izskata ziņošanas noteikumus un 
sniedz attiecīgu pārskatu. Šādā pārskatā 
būtu jāņem vērā ziņošanas noteikumu 
efektivitāte un starptautiskie notikumi, 
tostarp konkurētspējas un energoapgādes 
drošības jautājumi. Pārskatā būtu jāņem 
vērā arī maksājumu informācijas 
sagatavotāju un lietotāju pieredze un 
jāapsver, vai būtu lietderīgi ziņojumos 
iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem, piemēram, faktiskās 
nodokļu likmes un saņēmēja datus, tostarp 

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
ar resursiem bagātām valstīm EITI principu 
un kritēriju piemērošanu un atskaitīšanos 
savas valsts pilsoņiem par maksājumiem, 
ko šīs pārvaldes struktūras saņem no 
uzņēmumiem, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā to jurisdikcijā. Ziņojumā būtu 
jāatklāj informācija, norādot pa valstīm. 
Ņemot vērā vispārējo mērķi veicināt labu 
pārvaldību šādās valstīs, jautājums par 
maksājumu būtiskumu ir jāvērtē saistībā ar 
konkrēto saņēmēju pārvaldes struktūru. 
Būtiskuma noteikšanai var paredzēt 
dažādus kritērijus, piemēram, maksājuma 
absolūtā summa vai procentuāla 
robežvērtība (piemēram, maksājumi, kas 
pārsniedz noteiktu procentuālo daļu no 
valsts IKP); šos kritērijus var noteikt 
deleģētā tiesību aktā. Būtu jāparedz, ka 
Komisija piecu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā atkārtoti izskata 
ziņošanas noteikumus un sniedz attiecīgu 
pārskatu. Šādā pārskatā būtu jāņem vērā 
ziņošanas noteikumu efektivitāte un 
starptautiskie notikumi, tostarp 
konkurētspējas un energoapgādes drošības 
jautājumi. Pārskatā būtu jāņem vērā arī 
maksājumu informācijas sagatavotāju un 
lietotāju pieredze un jāapsver, vai būtu 
lietderīgi ziņojumos iekļaut papildu 
informāciju par maksājumiem, piemēram, 
faktiskās nodokļu likmes un saņēmēja 
datus, tostarp bankas konta informāciju.
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bankas konta informāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 113
Giuseppe Gargani

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
ar resursiem bagātām valstīm EITI principu 
un kritēriju piemērošanu un atskaitīšanos 
savas valsts pilsoņiem par maksājumiem, 
ko šīs pārvaldes struktūras saņem no 
uzņēmumiem, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē to 
jurisdikcijā. Ziņojumā būtu jāatklāj 
informācija, norādot pa valstīm un pa 
projektiem, ja projekts, piemēram, 
koncesija, ģeogrāfiskais baseins utt., tiek 
uzskatīts par informācijas sniegšanas 
vienību zemākajā līmenī, kādā uzņēmums 
regulāri gatavo iekšējos vadības 
ziņojumus, un ja maksājumi ir novirzīti 
šādiem projektiem. Ņemot vērā vispārējo 
mērķi veicināt labu pārvaldību šādās 
valstīs, jautājums par maksājumu 
būtiskumu ir jāvērtē saistībā ar konkrēto 
saņēmēju pārvaldes struktūru. Būtiskuma 
noteikšanai var paredzēt dažādus 
kritērijus, piemēram, maksājuma absolūtā 
summa vai procentuāla robežvērtība 
(piemēram, maksājumi, kas pārsniedz 
noteiktu procentuālo daļu no valsts IKP); 
šos kritērijus var noteikt deleģētā tiesību 
aktā. Būtu jāparedz, ka Komisija 
piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā atkārtoti izskata ziņošanas 
noteikumus un sniedz attiecīgu pārskatu. 
Šādā pārskatā būtu jāņem vērā ziņošanas 
noteikumu efektivitāte un starptautiskie 
notikumi, tostarp konkurētspējas un 
energoapgādes drošības jautājumi. Pārskatā 

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
ar resursiem bagātām valstīm EITI principu 
un kritēriju piemērošanu un atskaitīšanos 
savas valsts pilsoņiem par maksājumiem, 
ko šīs pārvaldes struktūras saņem no 
uzņēmumiem, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē to 
jurisdikcijā. Ziņojumā būtu jāatklāj 
informācija, balstoties uz valsti un 
valsts/federālās, valsts/reģionālās un 
vietējās pārvaldes struktūras līmeni. Būtu 
jāparedz vispārējais informācijas 
minimums, kurā būtu ņemts vērā labas 
pārvaldības veicināšanas mērķis un 
ievērojamu pārvaldes struktūru ieņēmumu 
piesavināšanās ierobežošana; vēl tajā 
būtu jāņem vērā nepieciešamība 
atsaukties aicinājumam uzlabot 
pārredzamību un nodrošināt, ka tiek 
panākts atbilstīgs līdzsvars starp 
izmaksām un ieguvumiem un Eiropas 
uzņēmumu konkurētspēju. Būtu jāparedz, 
ka Komisija trīs gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā atkārtoti izskata 
ziņošanas noteikumus un sniedz attiecīgu 
pārskatu. Šādā pārskatā būtu jāņem vērā 
ziņošanas noteikumu efektivitāte un 
starptautiskie notikumi, tostarp 
konkurētspējas un energoapgādes drošības 
jautājumi. Pārskatā būtu jāņem vērā arī 
maksājumu informācijas sagatavotāju un 
lietotāju pieredze un jāapsver, vai būtu 
lietderīgi sašaurināt vai paplašināt 
prasības par informācijas atklāšanu vai 
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būtu jāņem vērā arī maksājumu 
informācijas sagatavotāju un lietotāju 
pieredze un jāapsver, vai būtu lietderīgi 
ziņojumos iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem, piemēram, faktiskās 
nodokļu likmes un saņēmēja datus, 
tostarp bankas konta informāciju.

stiprināt un atbalstīt pasākumus, 
piemēram, spēju veidošanu (jomas, uz 
kuru attiecas ieguldījumi, spēju un 
potenciāla attīstīšana) trešās valstīs.

Or. it

Grozījums Nr. 114
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Būtu jāparedz, ka Komisija 
piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā atkārtoti izskata ziņošanas 
noteikumus par maksājumiem pārvaldes 
struktūrām un sniedz attiecīgu pārskatu. 
Šādā pārskatā būtu jāņem vērā ziņošanas 
noteikumu efektivitāte un starptautiskie 
notikumi, tostarp konkurētspējas un 
energoapgādes drošības jautājumi. Tajā 
jo īpaši būtu jāapsver, vai ziņošanas 
pienākumi, kas ir noteikti uzņēmumiem, 
kas darbojas ieguves rūpniecībā vai 
pirmatnējo mežu izstrādē, būtu jāpiemēro 
arī noteiktām citām nozarēm, tostarp jo 
īpaši zivsaimniecībai. Pārskatā būtu 
jāņem vērā arī maksājumu informācijas 
sagatavotāju un lietotāju pieredze un 
jāapsver, vai būtu lietderīgi ziņojumos 
iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem, piemēram, faktiskās 
nodokļu likmes un saņēmēja datus, 
tostarp bankas konta informāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 115
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 116
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai ņemtu vērā turpmākās izmaiņas 
dalībvalstu tiesību aktos un Eiropas 

(35) Deleģēto tiesību aktu izmantošana ir 
nepieciešama, lai pielāgotu uzņēmumu 
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Savienības tiesību aktos attiecībā uz 
uzņēmumu veidiem, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt deleģētos tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz 
I un II pielikumā iekļauto uzņēmumu 
sarakstu atjaunināšanu. Deleģēto tiesību 
aktu izmantošana ir nepieciešama arī, lai 
pielāgotu uzņēmumu lieluma kritērijus, jo 
laika gaitā inflācijas rezultātā samazinās 
to patiesā vērtība. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Lai nodrošinātu atbilstīga 
un pienācīga līmeņa informācijas 
atklāšanu par ieguves rūpniecības un 
pirmatnējo mežu izstrādes uzņēmumu 
veiktajiem maksājumiem pārvaldes 
struktūrām un nodrošinātu saskaņotu šīs 
direktīvas piemērošanu, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt deleģētos tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma 290. pantu maksājumu 
būtiskuma jēdziena precizēšanai.

lieluma kritērijus, jo laika gaitā inflācijas 
rezultātā samazinās to patiesā vērtība. 
Tāpēc Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu, lai uzņēmumu lieluma 
kritērijus pielāgotu inflācijas ietekmes 
kompensēšanai nepieciešamajā apmērā. Ir 
īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Lai 
nodrošinātu, ka nav jāziņo par ieguves 
rūpniecības un pirmatnējo mežu izstrādes 
uzņēmumu veiktajiem maksājumiem 
pārvaldes struktūrām, ja ir ievērotas 
līdzvērtīgas prasības par ziņošanu, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai ņemtu vērā turpmākās izmaiņas 
dalībvalstu tiesību aktos un Eiropas 
Savienības tiesību aktos attiecībā uz 
uzņēmumu veidiem, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt deleģētos tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz I 
un II pielikumā iekļauto uzņēmumu 
sarakstu atjaunināšanu. Deleģēto tiesību 
aktu izmantošana ir nepieciešama arī, lai 
pielāgotu uzņēmumu lieluma kritērijus, jo 
laika gaitā inflācijas rezultātā samazinās to 
patiesā vērtība. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 

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

rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Lai nodrošinātu atbilstīga 
un pienācīga līmeņa informācijas atklāšanu 
par ieguves rūpniecības uzņēmumu 
veiktajiem maksājumiem pārvaldes 
struktūrām un nodrošinātu saskaņotu šīs 
direktīvas piemērošanu, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt deleģētos tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma 290. pantu maksājumu 
būtiskuma jēdziena precizēšanai.

Or. deGrozījums Nr. 118
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota ar deleģētiem 
tiesību aktiem atbilstīgi 42. pantam 
pielāgot I un II pielikumā iekļautos 
uzņēmumu sarakstus, kas minēti 
1. punktā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 119
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a Kapitālu nosaka, ņemot vērā 
noteikumus par kapitāla uzturēšanu un 
peļņas sadales ierobežojumiem, kā 
noteikts Padomes Otrajā 
direktīvā 77/91/EEK (1976. gada 
13. decembris) par to, kā vienādošanas 
nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko 
saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un 
to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu 
dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 
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58. panta otrās daļas nozīmē, lai 
aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo 
personu intereses1.
______________
1 OV L 26, 31. 1. 1977., 1. lpp.

Or. xm

Pamatojums

Termins „kapitāls un rezerves” direktīvā nav pienācīgi definēts. Tāpēc tam ir jāatbilst 
„kapitāla un rezervju” jēdzienam uzņēmējdarbības tiesībās, pamatojoties uz 
Direktīvu 77/91/EEK (1976. gada 13. decembris) un pielāgojot to kapitāla uzturēšanai un 
kreditoru aizsardzībai. 

Grozījums Nr. 120
Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Lai ņemtu vērā atšķirības Eiropas 
ekonomikas struktūrā, dalībvalstīm ir 
iespēja palielināt vai samazināt 
robežvērtības attiecībā uz maziem 
uzņēmumiem un mazām grupām, kā 
noteikts šī panta 1. un 4. punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 121
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Lai pielāgotos inflācijas ietekmei, 
Komisija periodiski un 

svītrots
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nepieciešamības gadījumā ar deleģētiem 
tiesību aktiem atbilstīgi 42. pantam veic 
grozījumus šā panta 1. līdz 5. punktā 
minētajās definīcijās, ņemot vērā Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētos 
inflācijas rādītājus.

Or. en

Pamatojums

Mazām valstīm 3. pantā noteiktās robežvērtības jau ir pārāk lielas. Turpmāki pielāgojumi 
tikai samazinātu pārredzamību, kā arī informācijas atklāšanu un sniegšanu ieinteresētajām 
pusēm.

Grozījums Nr. 122
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Lai pielāgotos inflācijas ietekmei, 
Komisija periodiski un 
nepieciešamības gadījumā ar deleģētiem 
tiesību aktiem atbilstīgi 42. pantam veic 
grozījumus šā panta 1. līdz 5. punktā 
minētajās definīcijās, ņemot vērā Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētos 
inflācijas rādītājus.

10. Lai pielāgotos inflācijas ietekmei, 
Komisija periodiski un 
nepieciešamības gadījumā veic grozījumus 
šā panta 1. līdz 5. punktā minētajās 
definīcijās, ņemot vērā Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī publicētos inflācijas 
rādītājus.

Or. fr

Grozījums Nr. 123
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var pieprasīt uzņēmumiem, Dalībvalstis var pieprasīt uzņēmumiem 
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kas nav mazie uzņēmumi, papildus 
pirmajā daļā minētajiem dokumentiem 
iekļaut gada finanšu pārskatos vēl citus 
pārskatus.

papildus pirmajā daļā minētajiem 
dokumentiem iekļaut gada finanšu 
pārskatos vēl citus pārskatus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šis pants jebkurā gadījumā nav obligāts, nav vajadzības ļaut dalībvalstīm pieprasīt tādu 
papildu informāciju no maziem uzņēmumiem, kas pārsniedz šajā direktīvā paredzētās 
informācijas prasības.

Grozījums Nr. 124
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada finanšu pārskatiem ir jāsniedz 
skaidrs un patiess priekšstats par 
uzņēmuma aktīviem, pasīviem, finansiālo 
stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. 
Gadījumā, ja ar šīs direktīvas noteikumu 
piemērošanu nepietiek, lai sniegtu skaidru 
un patiesu priekšstatu par uzņēmuma 
aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un 
peļņu vai zaudējumiem, jāsniedz papildu 
informācija.

3. Gada finanšu pārskatiem ir jāsniedz 
skaidrs un patiess priekšstats par 
uzņēmuma aktīviem, pasīviem, finansiālo 
stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Or. en

Pamatojums

Svītrotais teksts atspoguļo to pašu Komisijas kļūdu, kas paskaidrota 6. apsvērumā. Patiesa un 
skaidra priekšstata princips ir obligāts standarts pareiza neto aktīvu skaita uzrādīšanā, un to 
nevar īstenot, sniedzot papildu informāciju.

Grozījums Nr. 125
Alexandra Thein
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Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Paplašināmā komerciālo pārskatu valoda
1. No 2018. gada 1. janvāra visi finanšu 
pārskati jāsagatavo paplašināmā 
uzņēmējdarbības pārskatu valodā 
(XBRL).
2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 42. panta 
noteikumiem, lai precizētu XBRL formātu 
un veidu, kādā šo noteikumu īsteno 
dalībvalstīs. Pirms deleģētā akta 
pieņemšanas Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde (EVTI) nosūta Komisijai 
atzinumu attiecībā uz formātu.
3. Pirms 2. punktā minēto deleģēto aktu 
pieņemšanas Komisija kopā ar EVTI veic 
iespējamo XBRL formātu pienācīgu 
novērtēšanu un attiecīgus testus visās 
dalībvalstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 126
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) peļņas un (vai) zaudējumu pārskatā un 
bilancē iekļautajiem posteņiem jābūt 
atspoguļotiem, ņemot vērā ziņotā darījuma 
vai pasākuma būtību;

h) peļņas un (vai) zaudējumu pārskatā un 
bilancē iekļautie posteņi var būt 
atspoguļoti, ņemot vērā ziņotā darījuma 
vai pasākuma būtību vai veidu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 127
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) gada finanšu pārskatos veiktajā atzīšanā, 
novērtēšanā, uzrādīšanā un atklāšanā 
jāņem vērā attiecīgo posteņu būtiskums.

j) gada finanšu pārskatos veiktajā 
uzrādīšanā un atklāšanā jāņem vērā 
attiecīgo posteņu būtiskums.

Or. fr

Grozījums Nr. 128
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta 
i) apakšpunkta, dalībvalstis drīkst atļaut 
vai pieprasīt attiecībā uz visiem 
uzņēmumiem vai jebkurām uzņēmumu 
kategorijām novērtēt pamatlīdzekļus 
pārvērtētajās summās. Ja valsts tiesību 
aktos ir paredzēta šāda novērtēšana, tā 
nosaka tās saturu un ierobežojumus un 
noteikumus tās piemērošanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 129
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
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Alternatīvi principi novērtēšanai patiesajā 
vērtībā

1. Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta 
i) apakšpunkta un saskaņā ar šajā pantā 
paredzētajiem noteikumiem:
(a) dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt 
attiecībā uz visiem uzņēmumiem vai 
jebkuru uzņēmumu kategoriju novērtēt 
finanšu instrumentus, tostarp atvasinātos 
finanšu instrumentus, to patiesajā vērtībā;
(b) dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt 
attiecībā uz visiem uzņēmumiem vai 
jebkuru uzņēmumu kategoriju, novērtēt 
noteiktas aktīvu kategorijas, izņemot 
finanšu instrumentus, pēc summām, ko 
nosaka, atsaucoties uz patieso vērtību.
Šāda atļauja vai prasība var attiekties 
tikai uz konsolidētajiem finanšu 
pārskatiem.
2. Šajā direktīvā līgumi, kuru bāzes aktīvs 
ir prece un kas katrai no līgumslēdzējām 
pusēm dod tiesības norēķināties vai nu 
naudā, vai ar kādu citu finanšu 
instrumentu, tiek uzskatīti par 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
izņemot gadījumus, kad ir spēkā šādi 
nosacījumi:
(a) tie joprojām atbilst paredzētajām 
uzņēmuma preču iepirkuma, pārdošanas 
vai izlietošanas vajadzībām;
(b) tie no paša sākuma bijuši plānoti kā 
līgumi, kuru bāzes aktīvs ir prece;
(c) tie ir nokārtojami, piegādājot preci.
3. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktu 
piemēro tikai šādām saistībām:
(a) saistībām, ko tur kā tirdzniecības 
portfeļa posteņus;
(b) kas ir atvasināti finanšu instrumenti.
4. Novērtēšanu atbilstīgi 1. punkta 
a) apakšpunktam nepiemēro:
(a) finanšu instrumentiem, kas nav 
atvasināti un ko tur līdz to maksāšanas 
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termiņa beigām;
(b) uzņēmuma aizdevumiem un debitoru 
parādiem, kas nav paredzēti tirdzniecības 
vajadzībām;
(c) līdzdalības daļām meitasuzņēmumos, 
asociētos uzņēmumos vai kopuzņēmumos, 
pašu kapitāla instrumentiem, ko izdevis 
uzņēmums, līgumiem par iespējamu 
atlīdzību uzņēmumu apvienošanas 
gadījumā, kā arī citiem finanšu 
instrumentiem ar tādām īpašām iezīmēm, 
ka atbilstīgi vispārpieņemtiem principiem 
tie uzskaitāmi citādi nekā pārējie finanšu 
instrumenti.
5. Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta 
i) apakšpunkta, attiecībā uz katru aktīvu 
un pasīvu posteni, kas kvalificēts kā pret 
risku nodrošināts postenis atbilstīgi 
patiesās vērtības riska ierobežošanas 
uzskaites sistēmai, vai precizētām tāda 
aktīvu vai pasīvu posteņa daļām 
dalībvalstis var atļaut novērtējumu pēc 
īpašās summas, kas paredzēta atbilstīgi 
minētajai sistēmai.
6. Atkāpjoties no šā panta 3. un 4. punkta, 
dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt 
finanšu instrumentu atzīšanu, 
novērtēšanu un atklāšanu atbilstīgi 
starptautiskajiem grāmatvedības 
standartiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1606/2002.
7. Patieso vērtību šā panta nozīmē 
nosaka, ņemot vērā vienu no šādām 
vērtībām:
(a) tirgus vērtību gadījumā, kad attiecīgo 
finanšu instrumentu tirgus vērtību ir 
viegli noteikt. Ja kādam konkrētam 
instrumentam ir grūti noteikt tirgus 
vērtību, bet to var noteikt atsevišķiem tā 
komponentiem vai kādam līdzīgam 
instrumentam, tad tirgus vērtību var 
noteikt, pamatojoties uz tā atsevišķo 
komponentu vai līdzīgā instrumenta 
vērtību;
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(b) vērtību, ko iegūst, izmantojot 
vispārpieņemtus vērtēšanas modeļus un 
metodes, ja attiecīgo instrumentu tirgus 
vērtību nav viegli noteikt. Šie vērtēšanas 
modeļi un metodes nodrošina 
novērtējumu, kas ir iespējami tuvs tirgus 
vērtībai.
Finanšu instrumentus, kurus nevar ticami 
novērtēt pēc metodēm, kas aprakstītas 
a) un b) apakšpunktā, novērtē saskaņā ar 
pārdošanas cenas vai ražošanas izmaksu 
principu.
8. Neatkarīgi no 5. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta, gadījumos, kad kādu 
finanšu instrumentu vērtē tā patiesajā 
vērtībā, vērtības izmaiņas iekļauj peļņas 
un (vai) zaudējumu pārskatā. Tomēr šādu 
izmaiņu ieskaita tieši patiesās vērtības 
rezervē:
(a) ja uzskaitāmais instruments ir riska 
ierobežošanas instruments atbilstīgi kādai 
riska ierobežošanas uzskaites sistēmai, 
saskaņā ar kuru ir pieļaujams, ka peļņas 
un (vai) zaudējumu pārskatā netiek 
iekļautas visas vērtības izmaiņas vai daļa 
no tām, vai
(b) ja vērtības izmaiņas cēlonis ir valūtas 
maiņas kursa atšķirības, kas ietekmē kādu 
monetāro posteni, kas ir daļa no 
uzņēmuma tīrā ieguldījuma kādā ārvalstu 
uzņēmumā.
Dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt, ka 
kāda pārdošanai pieejama finanšu aktīva, 
izņemot atvasinātus finanšu 
instrumentus, vērtības izmaiņa tieši 
iekļaujama pašu kapitālā, patiesās 
vērtības rezervē. Patiesās vērtības rezervi 
koriģē, kad tajā iekļautās summas vairs 
nav vajadzīgas a) un b) punkta 
piemērošanai.
9. Neatkarīgi no 5. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta dalībvalstis var atļaut vai 
pieprasīt attiecībā uz visiem uzņēmumiem 
vai jebkurām uzņēmumu kategorijām, 
lai gadījumā, ja aktīvi, kas nav finanšu 
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instrumenti, tiek novērtēti patiesajā 
vērtībā, peļņas un (vai) zaudējumu 
aprēķinā būtu iekļauta vērtības izmaiņa.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta 
i) apakšpunkta, attiecībā uz katru aktīvu un 
pasīvu posteni, kas kvalificēts kā pret risku 
nodrošināts postenis atbilstīgi patiesās 
vērtības riska ierobežošanas uzskaites 
sistēmai, vai precizētām tāda aktīvu vai 
pasīvu posteņa daļām dalībvalstis var atļaut 
novērtējumu pēc īpašās summas, kas 
paredzēta atbilstīgi minētajai sistēmai.

5. Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta 
i) apakšpunkta, attiecībā uz katru aktīvu un 
pasīvu posteni, kas kvalificēts kā pret risku 
nodrošināts postenis atbilstīgi patiesās 
vērtības riska ierobežošanas uzskaites 
sistēmai, vai precizētām tāda aktīvu vai 
pasīvu posteņa daļām dalībvalstis var atļaut 
novērtējumu pēc īpašās summas, kas 
paredzēta atbilstīgi minētajai sistēmai, ja 
tas atbilst patiesa un skaidra priekšstata 
principam.

Or. en

Pamatojums

Tā kā patiesa un skaidra priekšstata princips ir obligāts standarts vadītāju pienākumu 
veikšanā darbības turpināšanas un sadales tiesiskuma jautājumos, daži aspekti uzskaites 
veikšanā pēc patiesās vērtības var būt pretēji. EKT ir atzinusi, ka grāmatvedības direktīvas 
prasības var piemērot tikai tādā veidā, kas atbilst patiesa un skaidra priekšstata principam, 
nevis otrādi.

Grozījums Nr. 131
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Atkāpjoties no šā panta 3. un 4. punkta, 
dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt finanšu 
instrumentu atzīšanu, novērtēšanu un 
atklāšanu atbilstīgi starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem, kas pieņemti 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.

6. Atkāpjoties no šā panta 3. un 4. punkta, 
dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt finanšu 
instrumentu atzīšanu, novērtēšanu un 
atklāšanu atbilstīgi starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem, kas pieņemti 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, ja 
tas atbilst patiesa un skaidra priekšstata 
principam.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ko tiesību aktos nozīmē patiesa un skaidra priekšstata princips, jo tā 
iekļaušana dažādos tiesību aktos ir radījusi apjukumu un nav saskaņā ar tā pašreizējo nozīmi 
tiesību aktos. Šī neatbilstība patiesa un skaidra priekšstata prasību padara lieku un apgrūtina 
no tās atkarīgo pārskatu funkcionālo prasību ievērošanu. Komisija kļūdaini pieņem, ka 
patiesa un skaidra priekšstata princips ir turpmāko standartu rezultāts, lai gan patiesībā tas 
pats par sevi ir pamatstandarts.

Grozījums Nr. 132
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Bilances shēma

Attiecībā uz bilances izklāstu dalībvalstis 
pieprasa piemērot vienu vai abas 9. un 
9.a pantā izklāstītās shēmas. Ja 
dalībvalsts atļauj izmantot abas, tai jāļauj 
uzņēmumiem izvēlēties, kuru no tām 
pieņemt.

Or. en



PE489.397v01-00 30/92 AM\901349LV.doc

LV

Grozījums Nr. 133
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bilances shēma Bilances shēma - (A)

Or. en

Grozījums Nr. 134
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
9. pants – Aktīvi – A punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja vien valsts tiesību akti neparedz, ka 
pieprasītais kapitāls ir jānorāda pozīcijā 
"Kapitāls un rezerves". Tādā gadījumā 
pieprasītā, bet vēl neapmaksātā kapitāldaļa 
ir jānorāda kā aktīvu postenis vai nu 
A daļā, vai C daļas II nodaļas 5. punktā).

(ja vien valsts tiesību akti neparedz, ka 
pieprasīto kapitālu var iekļaut pozīcijā 
"Kapitāls un rezerves". Tādā gadījumā 
pieprasītā, bet vēl neapmaksātā kapitāldaļa 
ir jānorāda kā aktīvu postenis vai nu 
A daļā, vai C daļas II nodaļas 5. punktā).

Or. en

Grozījums Nr. 135
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Bilances shēma - (B)

A. Parakstītais neapmaksātais un 
pieprasītais kapitāls
(ja vien valsts tiesību akti neparedz, ka 
pieprasīto kapitālu var iekļaut "Pasīvos". 
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Tādā gadījumā pieprasītā, bet vēl 
neapmaksātā kapitāldaļa ir jāparāda vai 
nu A daļā, vai D daļas II nodaļas 5. 
punktā).
B. Dibināšanas izdevumi
atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktu 
definīcijai, ciktāl šīs valsts tiesību akti 
atļauj tos parādīt kā aktīvu posteni. Valsts 
tiesību akti var arī noteikt, ka dibināšanas 
izdevumi ir "Nemateriālo ieguldījumu" 
pirmais postenis.
C. Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi
1. Attīstības izmaksas, ciktāl valsts tiesību 
akti atļauj tos parādīt kā aktīvus.
2. Koncesijas, patenti, licences, preču 
zīmes un tamlīdzīgas tiesības un aktīvi, ja 
tie ir:
a) iegādāti par samaksu un nav 
jāatspoguļo C daļas I nodaļas 3. punktā; 
vai
b) radīti pašā sabiedrībā, ciktāl valsts 
tiesību akti atļauj tos parādīt kā aktīvu 
posteni.
3. Sabiedrības nemateriālā vērtība, tādā 
apmērā, kādā tā iegādāta par samaksu.
4. Avansa maksājumi..
II. Pamatlīdzekļi
1. Zeme un ēkas.
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.
4. Avansa maksājumi un pamatlīdzekļu 
izveidošana.
III. Finanšu ieguldījumi
1. Akcijas un daļas radniecīgās 
sabiedrībās.
2. Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām.
3. Līdzdalība.
4. Aizdevumi sabiedrībām, ar kurām 
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attiecīgā sabiedrība ir saistīta, 
pamatojoties uz līdzdalību.
5. Pārējie vērtspapīri.
6. Pārējie aizdevumi.
D. Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
1. Izejvielas, pamatmateriāli un 
palīgmateriāli.
2. Nepabeigtie ražojumi.
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.
4. Avansa maksājumi.
II. Debitori
(Summas, kas nomaksājamas pēc vairāk 
nekā viena gada, ir jāparāda atsevišķi 
katram postenim.)
1. Tirdzniecības debitori.
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.
3. Summas, ko parādā sabiedrības, ar 
kurām attiecīgā sabiedrība ir saistīta, 
pamatojoties uz līdzdalību.
4. Citi debitori.
5. Parakstītais pieprasītais, bet 
neapmaksātais kapitāls (ja vien valsts 
tiesību akti nenosaka, ka pieprasītais 
kapitāls ir jāuzrāda kā aktīvu postenis 
A daļā).
6. Priekšapmaksa un uzkrātie ieņēmumi 
(ja vien valsts tiesību akti nenosaka, ka 
šādi posteņi ir jāparāda kā aktīvu postenis 
E daļā).
III. Ieguldījumi
1. Akcijas un daļas radniecīgās 
sabiedrībās.
2. Pašu akcijas un daļas (norādot 
nominālvērtību vai, ja nav zināma 
nominālvērtība, faktisko vērtību) tādā 
apjomā, ciktāl valsts tiesību akti atļauj tās 
uzrādīt bilancē
3. Citi ieguldījumi.
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IV. Nauda bankā un kasē
E. Priekšapmaksa un uzkrātie ieņēmumi
(ja vien valsts tiesību akti nenosaka, ka 
šādi posteņi ir jāparāda kā aktīvi D daļas 
II nodaļas 6. punktā).
F. Kreditori: summas, kas nomaksājamas 
tuvākā gada laikā
1. Aizņēmumi pret obligācijām, atsevišķi 
uzrādot akcijās pārvēršamos aizņēmumus.
2. Aizņēmumi no kredītiestādēm.
3. Par pasūtījumiem saņemtie avansa 
maksājumi, ciktāl tie netiek parādīti 
atsevišķi kā atvilkumi no krājumiem.
4. Tirdzniecības kreditori.
5. Maksājamie vekseļi.
6. Parādi radniecīgām sabiedrībām.
7. Parādi sabiedrībām, ar kurām attiecīgā 
sabiedrība ir saistīta, pamatojoties uz 
līdzdalību.
8. Pārējie kreditori, to skaitā nodokļi un 
sociālās nodrošināšanas maksājumi.
9. Uzkrātie maksājumi un nākamo 
periodu ieņēmumi (ja vien valsts tiesību 
akti neparedz, ka šādi posteņi ir jāuzrāda 
K daļā).
G. Neto apgrozāmie līdzekļi/saistības 
(ņemot vērā priekšapmaksas un uzkrātos 
ieņēmumus, ja tos uzrāda E daļā, un 
uzkrātos maksājumus un nākamo periodu 
ieņēmumus, ja tos uzrāda K daļā).
H. Kopējie aktīvi mīnus īstermiņa 
saistības
I. Kreditori: summas, kas nomaksājamas 
pēc vairāk nekā viena gada
1. Aizņēmumi pret obligācijām, atsevišķi 
uzrādot akcijās pārvēršamos aizņēmumus.
2. Aizņēmumi no kredītiestādēm.
3. Par pasūtījumiem saņemtie avansa 
maksājumi, ciktāl tie netiek parādīti 
atsevišķi kā atvilkumi no krājumiem.
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4. Tirdzniecības kreditori.
5. Maksājamie vekseļi.
6. Parādi radniecīgām sabiedrībām.
7. Parādi sabiedrībām, ar kurām attiecīgā 
sabiedrība ir saistīta, pamatojoties uz 
līdzdalību.
8. Pārējie kreditori, to skaitā nodokļi un 
sociālās nodrošināšanas maksājumi.
9. Uzkrātie maksājumi un nākamo 
periodu ieņēmumi (ja vien valsts tiesību 
akti neparedz, ka šādi posteņi ir jāuzrāda 
K daļā).
J. Uzkrājumi
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām 
saistībām.
2. Uzkrājumi nodokļiem.
3. Citi uzkrājumi.
K. Uzkrātie maksājumi un nākamo 
periodu ieņēmumi (ja vien valsts tiesību 
akti neparedz, ka šādi posteņi ir jāuzrāda 
F daļas 9. punktā vai I daļas 9. punktā, 
vai abos).

L. Kapitāls un rezerves
I. Parakstītais kapitāls
(ja vien valsts tiesību akti nenosaka, ka 
pieprasītais kapitāls ir jāuzrāda pie šī 
posteņa. Tādā gadījumā parakstītā un 
apmaksātā kapitāla summas ir jāparāda 
atsevišķi).
II. Akciju emisijas uzcenojuma konts
III. Pārvērtēšanas rezerve
IV. Rezerves
1. Likumā noteiktās rezerves, ciktāl valsts 
tiesību akti to pieprasa.
2. Rezerves pašu akcijām vai daļām, ciktāl 
to pieprasa valsts tiesību akti, 
neierobežojot Direktīvas 77/91/EEK 
22. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
3. Statūtos noteiktās rezerves.
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4. Pārējās rezerves.
V. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai 
zaudējumi
VI. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

Or. en

Grozījums Nr. 136
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Alternatīva bilances shēma

Dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt, lai 
visi uzņēmumi vai noteiktas uzņēmumu 
kategorijas izdalītu īstermiņa posteņus un 
ilgtermiņa posteņus, piemērojot atšķirīgu 
shēmu no tās, kāda paredzēta 9. pantā, ja 
vien sniegtā informācija ir vismaz 
līdzvērtīga 9. pantā paredzētajai 
informācijai.

Or. en

Pamatojums

Atkāpjoties no standarta shēmas saskaņā ar 9. pantu, vairs netiek nodrošināta salīdzināmība.

Grozījums Nr. 137
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt, lai visi 
uzņēmumi vai noteiktas uzņēmumu 

Dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt, lai visi 
uzņēmumi vai noteiktas uzņēmumu 
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kategorijas izdalītu īstermiņa posteņus un 
ilgtermiņa posteņus, piemērojot atšķirīgu 
shēmu no tās, kāda paredzēta 9. pantā, ja 
vien sniegtā informācija ir vismaz 
līdzvērtīga 9. pantā paredzētajai 
informācijai.

kategorijas izdalītu īstermiņa posteņus un 
ilgtermiņa posteņus, pēc vajadzības 
piemērojot atšķirīgu shēmu no tās, kāda 
paredzēta 9. vai 9.a pantā, ja vien sniegtā 
informācija ir vismaz līdzvērtīga 
attiecīgajā pantā paredzētajai informācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis var atļaut aprēķināt vienas 
un tās pašas kategorijas preču krājumu 
pirkšanas cenu vai ražošanas izmaksas un 
visus aizstājamo preču, vērtspapīru u. c. 
posteņus, ieskaitot ieguldījumus, vai nu uz 
vidējo svērto cenu bāzes, vai arī ar 
"pirmais iekšā, pirmais ārā" (FIFO) metodi, 
vai citām līdzīgām metodēm.

8. Dalībvalstis var atļaut aprēķināt vienas 
un tās pašas kategorijas preču krājumu 
pirkšanas cenu vai ražošanas izmaksas un 
visus aizstājamo preču, vērtspapīru u. c. 
posteņus, ieskaitot ieguldījumus, vai nu uz 
vidējo svērto cenu bāzes, vai arī ar 
"pirmais iekšā, pirmais ārā" (FIFO) metodi, 
vai citām līdzīgām metodēm, kas 
atspoguļo pašreiz labāko praksi un 
neietver "pēdējais iekšā, pirmais ārā” 
(LIFO) metodi.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Nemateriālo vērtību sistemātiski 
noraksta tās lietderīgās izmantošanas laikā. 
Ja tās lietderīgās izmantošanas laiku nav 
iespējams ticami noteikt, to noraksta, 
ilgākais, 5 gadu laikā. Paskaidrojums par 

10. Nemateriālo vērtību sistemātiski 
noraksta tās lietderīgās izmantošanas laikā. 
Ja tās lietderīgās izmantošanas laiku nav 
iespējams ticami noteikt, to noraksta, 
ilgākais, 10 gadu laikā. Paskaidrojums par 
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laikposmiem, kuru laikā nemateriālo 
vērtību noraksta, jāsniedz finanšu pārskata 
piezīmēs.

laikposmiem, kuru laikā nemateriālo 
vērtību noraksta, jāsniedz finanšu pārskata 
piezīmēs.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) algas; a) darba samaksa;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 6. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) algas;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 6. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) tiesību aktos noteiktas piemaksas;

Or. en
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Grozījums Nr. 143
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atļauj maziem uzņēmumiem 
sastādīt saīsinātas bilances, norādot tikai 
tos posteņus, kas 9. pantā ir apzīmēti ar 
burtiem un romiešu cipariem, un atsevišķi 
norādot informāciju, kas prasīta iekavās 
9. pantā C daļas II nodaļā “Aktīvos" un 
C daļā “Kapitāls, rezerves un saistības", bet 
katram punktam kopumā.

1. Dalībvalstis atļauj maziem uzņēmumiem 
sastādīt saīsinātas bilances, norādot tikai 
tos posteņus, kas 9. pantā vai, iespējams, 
9. a pantā ir apzīmēti ar burtiem un 
romiešu cipariem, un atsevišķi norādot:

a) informāciju, kas prasīta iekavās 9. pantā 
C daļas II nodaļā “Aktīvos" un C daļā 
“Kapitāls, rezerves un saistības", bet 
katram punktam kopumā,
b) informāciju, kas prasīta iekavās 
9.a punkta D daļas II nodaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) vidējais darbinieku skaits un — 
atsevišķi — vidējais pagaidu un aģentūru 
darbinieku skaits;

Or. de

Grozījums Nr. 145
Alexandra Thein
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Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) uzņēmuma darbību veids un 
uzņēmējdarbības mērķis, kas nav ietverti 
bilancē, un šādu darbību finansiālā 
ietekme uz uzņēmumu, ja riski vai 
ieguvumi no šādām darbībām ir materiāli 
un ciktāl šādu risku vai ieguvumu 
atklāšana ir nepieciešama, lai izprastu 
uzņēmuma finansiālo stāvokli.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var atbrīvot vidējus 
uzņēmumus no 1. punkta trešajā daļā 
izklāstītā pienākuma tiktāl, cik tas attiecas 
uz informāciju, kas nav saistīta ar 
finansēm.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Vispārējs atbrīvojums no pienākuma sniegt informāciju, kas nav saistīta ar finansēm, 
attiecībā uz vidējiem uzņēmumiem nav atbilstīgs. Faktiski problēma ir definīcijā, jo direktīvā 
nav sniegta precīza „nefinanšu rezultātu pamatrādītāju” definīcija. Pienākums ziņot par 
šādiem rādītājiem ir vēlams, īpaši saistībā ar pārredzamu un ilgtspējīgu uzņēmumu 
pārvaldību.
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Grozījums Nr. 147
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) pārredzams un informatīvs uzņēmuma 
daudzveidības stratēģijas apraksts, tajā 
skaitā informācija par konkrētiem 
pasākumiem, kurus uzņēmums veic, lai 
dažādotu nodarbinātības struktūru un 
valžu sastāvu.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts pieprasa visiem 
uzņēmumiem, uz kuriem attiecas tās 
tiesību akti, sastādīt konsolidētos finanšu 
pārskatus un konsolidēto vadības 
ziņojumu, ja attiecīgais uzņēmums 
(mātesuzņēmums) kontrolē vienu vai 
vairākus uzņēmumus 
(meitasuzņēmumu(-s)) kādā no turpmāk 
aprakstītajām situācijām:

1. Dalībvalsts pieprasa visiem 
uzņēmumiem, uz kuriem attiecas tās 
tiesību akti, sastādīt konsolidētos finanšu 
pārskatus un konsolidēto vadības 
ziņojumu, ja attiecīgajam uzņēmumam 
(mātesuzņēmumam):

Or. en

Grozījums Nr. 149
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tam ir akcionāru vai dalībnieku 
balsstiesību vairākums citā uzņēmumā( -
os);

a) ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību 
vairākums citā uzņēmumā( -os) 
(meitasuzņēmums(-i);

Or. en

Grozījums Nr. 150
Alexandra Thein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tam ir tiesības iecelt vai atsaukt cita(-u) 
uzņēmuma(-u) pārvaldes, vadības vai 
uzraudzības struktūru locekļu vairākumu, 
un vienlaikus tas ir šā uzņēmuma akcionārs 
vai dalībnieks;

b) ir tiesības iecelt vai atsaukt cita(-u) 
uzņēmuma(-u) pārvaldes, vadības vai 
uzraudzības struktūru locekļu vairākumu, 
un vienlaikus tas ir šā uzņēmuma akcionārs 
vai dalībnieks;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Alexandra Thein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tam ir ar tiesībām izmantot dominējošu 
ietekmi citā(-os) uzņēmumā(-os), kura 
akcionārs vai dalībnieks tas ir pēc līguma, 
kas noslēgts ar šo uzņēmumu(-iem), vai 
saskaņā ar noteikumiem tās statūtos vai 
dibināšanas dokumentā gadījumos, kad 
tiesību akti, kas reglamentē šā cita 
uzņēmuma(-u) darbību, pieļauj šādus 
līgumus vai noteikumus.

c) ir ar tiesībām izmantot dominējošu 
ietekmi citā(-os) uzņēmumā(-os), kura 
akcionārs vai dalībnieks tas ir pēc līguma, 
kas noslēgts ar šo uzņēmumu(-iem), vai 
saskaņā ar noteikumiem tās statūtos vai 
dibināšanas dokumentā gadījumos, kad 
tiesību akti, kas reglamentē šā cita 
uzņēmuma(-u) darbību, pieļauj šādus 
līgumus vai noteikumus. Dalībvalstij nav 
jāpieprasa, lai mātesuzņēmums būtu tā 
meitasuzņēmuma(-u) akcionārs vai 
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dalībnieks. Tām dalībvalstīm, kuru tiesību 
akti nepieļauj šādus līgumus vai 
noteikumus, šis noteikums nav jāpiemēro;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tam ir tiesības izmantot vai tas faktiski 
izmanto dominējošu ietekmi vai kontroli 
pār citu uzņēmumu(-iem);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 153
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) tā un cita(-u) uzņēmuma(-u) darbību 
vienoti vada mātesuzņēmums;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 154
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – f apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tas viens pilnībā kontrolē šā uzņēmuma ii) tas viens pilnībā kontrolē šā uzņēmuma 
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(meitasuzņēmuma) akcionāru vai 
dalībnieku balsu vairākumu pēc līguma, 
kas noslēgts ar citiem šā uzņēmuma 
akcionāriem vai dalībniekiem.

(meitasuzņēmuma) akcionāru vai 
dalībnieku balsu vairākumu pēc līguma, 
kas noslēgts ar citiem šā uzņēmuma 
akcionāriem vai dalībniekiem. Dalībvalstis 
var ieviest sīkāk izstrādātus noteikumus 
attiecībā uz šādu līgumu veidu un saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – f apakšpunkts – pēdējā daļa – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka vismaz ii) punktā 
minēto kārtību.
Tās var piemērot i) punktu atkarībā no tā, 
vai sabiedrība pārstāv 20 % vai vairāk no 
akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Alexandra Thein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus 1. punktā minētajiem 
gadījumiem dalībvalstis var jebkuram 
uzņēmumam, kas darbojas saskaņā ar tās 
tiesību aktiem, pieprasīt izstrādāt 
konsolidētus finanšu pārskatus un 
konsolidētu vadības ziņojumu, ja:
a) uzņēmumam ir pilnvaras īstenot vai tas 
jau īsteno dominējošu ietekmi vai kontroli 
pār citu uzņēmumu vai uzņēmumiem;
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b) uzņēmumu un attiecīgos pārējos 
uzņēmumus vienoti pārvalda 
mātesuzņēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr dalībvalstis var atbrīvot 
uzņēmumus no pienākuma publicēt 
vadības ziņojumu. Šādā gadījumā ir jābūt 
iespējai pēc pieprasījuma saņemt ikviena 
šāda ziņojuma vai kādas tā daļas kopiju. 
Šādas kopijas cena nav lielāka par tās 
administratīvajām izmaksām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Vispārējs atbrīvojums no pienākuma publicēt vadības ziņojumu nav pieļaujams.

Grozījums Nr. 158
Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumi 
iesniedz savus pārskatus publicēšanai ne 
vēlāk kā deviņus mēnešus pēc to finanšu 
gada beigām.

Or. en
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Grozījums Nr. 159
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saīsinātas bilances, uzrādot tikai tos 
posteņus, kas 9. pantā apzīmēti ar burtiem 
un romiešu cipariem, vai nu bilancē, vai 
finanšu pārskatu piezīmēs, atsevišķi 
norādot:

a) saīsinātas bilances, uzrādot tikai tos 
posteņus, kas 9. pantā vai attiecīgā 
gadījumā — 9.a pantā apzīmēti ar burtiem 
un romiešu cipariem, vai nu bilancē, vai 
finanšu pārskatu piezīmēs, atsevišķi 
norādot:

Or. en

Grozījums Nr. 160
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedriskas 
nozīmes struktūru, vidējo un lielo 
uzņēmumu finanšu pārskatu revīziju veic 
viena vai vairākas personas, ko dalībvalstis 
apstiprinājušas likumā noteiktās revīzijas 
veikšanai atbilstīgi Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvai 2006/43/EK.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedriskas 
nozīmes struktūru un lielo uzņēmumu 
finanšu pārskatu revīziju veic viena vai 
vairākas personas, ko dalībvalstis 
apstiprinājušas likumā noteiktās revīzijas 
veikšanai atbilstīgi Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvai 2006/43/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apstiprinātais revidents sniedz arī 
atzinumu par vadības ziņojuma atbilstību 
tā paša finanšu gada finanšu pārskatiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Revīzijas ziņojuma sīks satura izklāsts drīzāk ir jāietver Revīzijas direktīvā, kas patlaban tiek 
pārskatīta.

Grozījums Nr. 162
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta pirmo daļu piemēro 
attiecībā uz konsolidētajiem finanšu 
pārskatiem. Šā panta 1. punkta otro daļu 
piemēro attiecībā uz konsolidētajiem 
finanšu pārskatiem un konsolidētajiem 
vadības ziņojumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 163
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atzinums par vadības ziņojuma 
atbilstību tā paša gada finanšu 
pārskatiem.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 164
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apstiprinātā revidenta ziņojumam par 
konsolidētajiem finanšu pārskatiem 
jāatbilst 1. un 2. punktā izklāstītajām 
prasībām. Ziņojot par vadības ziņojuma 
un finanšu pārskatu atbilstību, kā noteikts 
1. punkta e) apakšpunktā, apstiprinātais 
revidents ņem vērā konsolidētos finanšu 
pārskatus un konsolidēto vadības 
ziņojumu. Ja konsolidētajiem finanšu 
pārskatiem ir pievienots gada finanšu 
pārskats, šajā pantā paredzētos apstiprinātā 
revidenta ziņojumus var apvienot.

3. Apstiprinātā revidenta ziņojumam par 
konsolidētajiem finanšu pārskatiem 
jāatbilst 1. un 2. punktā izklāstītajām 
prasībām. Ja konsolidētajiem finanšu 
pārskatiem ir pievienots gada finanšu 
pārskats, šajā pantā paredzētos apstiprinātā 
revidenta ziņojumus var apvienot.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. „Uzņēmums” ir augstākā līmeņa 
mātesuzņēmums, kas publicē pārskatus 
Eiropas Savienībā un kura uzņēmumu 
grupā, kam šis mātesuzņēmums sagatavo 
konsolidētus finanšu pārskatus, ietilpst 
meitasuzņēmumi, filiāles, pastāvīgi 
nodibinājumi, kopuzņēmumi un asociētie 
uzņēmumi.

Or. en
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Pamatojums

Informācijas atklāšana ir jāattiecina ne tikai uz atsevišķiem uzņēmumiem, bet arī uz 
pastāvīgiem nodibinājumiem, kas ar tirdzniecību nodarbojas vietā, kas nav tā, kurā tie ir 
iekļauti, kā arī uz kopuzņēmumiem un asociētajiem uzņēmumiem, pat ja to rezultāti nav citiem 
mērķiem pilnībā konsolidēti mātesuzņēmuma pārskatos.

Grozījums Nr. 166
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 167
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. „Uzņēmums” ir augstākā līmeņa 
mātesuzņēmums, kas publicē pārskatus 
Eiropas Savienībā un kura uzņēmumu 
grupā, kam šis mātesuzņēmums sagatavo 
konsolidētus finanšu pārskatus, ietilpst 
meitasuzņēmumi, filiāles, pastāvīgi 
nodibinājumi, kopuzņēmumi un asociētie 
uzņēmumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 168
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 169
Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „Uzņēmums, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā” ir augstākā līmeņa 
mātesuzņēmums, kas publicē pārskatus 
Eiropas Savienībā un kura uzņēmumu 
grupā, kam šis mātesuzņēmums sagatavo 
konsolidētus finanšu pārskatus, ietilpst 
meitasuzņēmumi, filiāles, pastāvīgi 
nodibinājumi, kopuzņēmumi un asociētie 
uzņēmumi, kuri veic jebkādas derīgo 
izrakteņu, naftas un dabasgāzes iegulu 
izpētes, atklāšanas, pārstrādes, 
eksportēšanas, transportēšanas vai citas 
ar tām saistītas darbības, kā norādīts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1893/20061I pielikuma B sadaļas 
05.–08. daļā..
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1 OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. "Uzņēmums, kas darbojas pirmatnējo 
mežu izstrādē" ir uzņēmums, kas veic 
Regulas (EK) Nr. 1893/2006 I pielikuma 
A sadaļas 2.2. daļā minētās darbības 
pirmatnējos mežos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 171
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. "Uzņēmums, kas darbojas pirmatnējo 
mežu izstrādē" ir uzņēmums, kas veic 
Regulas (EK) Nr. 1893/2006 I pielikuma 
A sadaļas 2.2. daļā minētās darbības 
pirmatnējos mežos.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 172
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. "Pārvaldes struktūra" ir jebkura valsts, 
reģionālā vai vietējā līmeņa iestāde 
dalībvalstī vai trešā valstī. Šeit ietilpst, 
piemēram, departaments, aģentūra vai 
uzņēmums, ko kontrolē šāda iestāde, kā 
noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

3. "Pārvaldes struktūra" ir jebkura valsts, 
reģionālā vai vietējā līmeņa iestāde 
dalībvalstī vai trešā valstī. Šeit ietilpst, 
piemēram, departaments, aģentūra vai 
uzņēmums, ko kontrolē šāda iestāde, kā 
noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā, vai jebkura pārvaldes iestāde, 
kas saņem jebkādus 38. pantā minētos 
maksājumus no jebkura uzņēmuma 
dalībnieka.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. "Pārvaldes struktūra" ir jebkura valsts, 
reģionālā vai vietējā līmeņa iestāde 
dalībvalstī vai trešā valstī. Šeit ietilpst, 
piemēram, departaments, aģentūra vai 
uzņēmums, ko kontrolē šāda iestāde, kā 
noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

3. "Pārvaldes struktūra" ir jebkura valsts, 
reģionālā vai vietējā līmeņa iestāde 
dalībvalstī vai trešā valstī, kura jebkurai 
uzņēmuma struktūrai ir piešķīrusi 
iekļaušanas tiesības, veic šīs struktūras 
reglamentēšanu, uztur pastāvīgu 
nodibinājumu tās nodokļu vajadzībām vai 
saņem no tās jebkuru no 38. pantā 
minētajiem maksājumiem. Šeit ietilpst, 
piemēram, departaments, aģentūra vai 
uzņēmums, ko kontrolē šāda iestāde, kā 
noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Marian Harkin
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Direktīvas priekšlikums
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. "Pārvaldes struktūra" ir jebkura valsts, 
reģionālā vai vietējā līmeņa iestāde 
dalībvalstī vai trešā valstī. Šeit ietilpst, 
piemēram, departaments, aģentūra vai 
uzņēmums, ko kontrolē šāda iestāde, kā 
noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

3. "Pārvaldes struktūra" ir jebkura valsts, 
reģionālā vai vietējā līmeņa iestāde 
dalībvalstī vai trešā valstī. Šeit ietilpst, 
piemēram, departaments, aģentūra vai 
uzņēmums, ko kontrolē šāda iestāde, kā 
noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā. Tas nodrošinās ES 
iedzīvotājiem tādu pašu atbildības līmeni, 
kāds būtu personām citviet pasaulē.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. "Pārvaldes struktūra" ir jebkura valsts, 
reģionālā vai vietējā līmeņa iestāde 
dalībvalstī vai trešā valstī. Šeit ietilpst, 
piemēram, departaments, aģentūra vai 
uzņēmums, ko kontrolē šāda iestāde, kā 
noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

3. "Pārvaldes struktūra" ir jebkura valsts, 
reģionālā vai vietējā līmeņa iestāde trešā 
valstī vai ES dalībvalstī. Šeit ietilpst, 
piemēram, departaments, aģentūra vai 
uzņēmums, ko kontrolē šāda iestāde, kā 
noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 177
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. "Projekts" ir ekvivalents līgumam, 
licences, nomas, koncesijas līgumam vai 
citam juridiskas vienošanās veidam, kas 
paredz uzņēmuma nodokļu un ieņēmumu 
saistības katrā valstī, kurā tas darbojas. 
Ja kādas maksājumu saistības rodas pēc 
citiem kritērijiem, ziņojumi jāpamato uz 
tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. "Projekts" ir ekvivalents jebkurai 
līgumā vai juridiskās vienošanās tekstā 
iekļautai darbībai, kas paredz pienākumu 
veikt maksājumus pārvaldes struktūrai.

Or. en
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Grozījums Nr. 179
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Uzņēmumiem, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē, 
„projekts” ir ekvivalents darbībām, ko 
reglamentē ar licences, nomas vai 
koncesijas līgumu vai citu juridisku 
vienošanos. Ja kādas maksājumu 
saistības rodas pēc citiem kritērijiem, 
ziņojumi jāpamato uz tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. "Projekts" ir ekvivalents ieguves 
rūpniecības darbībām, ko reglamentē 
līgums vai juridiska vienošanās, kas 
paredz pienākumu veikt maksājumus 
pārvaldes struktūrai. 

Or. en

Grozījums Nr. 181
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. "Projekts" ir ekvivalents specifiskai 4. "Projekts" ir jāuzskata par ekvivalentu 
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informācijas sniegšanas vienībai 
zemākajā līmenī, kādā uzņēmums 
regulāri gatavo iekšējos vadības 
ziņojumus, lai uzraudzītu tā darbību.

līgumam, licences, nomas vai koncesijas 
līgumam vai citam juridiskas vienošanās 
veidam, kas paredz uzņēmuma nodokļu 
un ieņēmumu saistības katrā valstī, kurā 
tas darbojas. Ja kādas maksājumu 
saistības rodas pēc citiem kritērijiem, 
ziņojumi jāpamato uz tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 183
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a. „Uzņēmuma struktūras” ir tie 
uzņēmuma dalībnieki, kurus pilnībā vai 
daļēji uzskata par tā meitasuzņēmumiem, 
asociētajiem uzņēmumiem, 
kopuzņēmumiem, pastāvīgajiem 
nodibinājumiem un citām tirdzniecības 
struktūrām tādā mērā, kas paredz to 
konsolidāciju uzņēmuma gada finanšu 
pārskatā.
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Or. en

Grozījums Nr. 184
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis pieprasa, lai lielie 
uzņēmumi un visas sabiedriskas nozīmes 
struktūras ik gadu sagatavotu un darītu 
sabiedrībai pieejamu ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām un 
konkrētu kontekstuālu 38. pantā noteikto 
informāciju. Ziņojumā iekļauj 
informāciju par meitasuzņēmumu, 
asociēto uzņēmumu, kopuzņēmumu, 
pastāvīgo nodibinājumu un citu 
tirdzniecības struktūru darbībām tādā 
mērā, kas paredz to konsolidāciju 
attiecīgā uzņēmuma vai struktūras gada 
finanšu pārskatā. Ziņojums ir finanšu 
pārskata piezīmju daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis pieprasa, lai lielie 
uzņēmumi un visas sabiedriskas nozīmes 
struktūras ik gadu sagatavotu un darītu 
sabiedrībai pieejamu ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām un 
konkrētu kontekstuālu 38. pantā noteikto 
informāciju. Ziņojums ir finanšu pārskata 
piezīmju daļa.
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Or. en

Grozījums Nr. 186
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis pieprasa, lai lielie 
uzņēmumi un visas sabiedriskas nozīmes 
struktūras kā daļu no saviem gada finanšu 
pārskatiem sagatavotu un darītu 
sabiedrībai pieejamu ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Dimitar Stoyanov

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis pieprasa, lai lielie 
uzņēmumi un visas struktūras, kas darbojas 
ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu 
izstrādē sabiedrības labā, ik gadu 
sagatavotu un darītu sabiedrībai pieejamu 
ziņojumu par maksājumiem, tostarp 
maksājumiem natūrā, pārvaldes 
struktūrām, iekļaujot informāciju saskaņā 
ar 38. panta 1.–3. punktu.

Or. bg

Grozījums Nr. 188
Giuseppe Gargani
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Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis pieprasa, lai lielie 
uzņēmumi un visas sabiedriskas nozīmes 
struktūras, kas darbojas ieguves rūpniecībā 
vai pirmatnējo mežu izstrādē, sagatavotu 
un darītu sabiedrībai pieejamu ziņojumu 
par maksājumiem pārvaldes struktūrām 
saistībā ar ieguves rūpniecību un 
mežsaimniecības darbībām, kas definētas 
36. pantā.

Or. it

Grozījums Nr. 189
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 190
Dimitar Stoyanov

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

1.а Dalībvalstis šā panta 1. punktā 
noteiktos ziņojumus nosūta Komisijai, lai 
nodrošinātu to pieejamību sabiedrībai 
tīmekļa vietnē, ko izveido un uztur 
Komisija.

Or. bg

Pamatojums

Internets ir visuzticamākais veids, kādā nodrošināt pilnīgu un pārredzamu sabiedrības 
piekļuvi informācijai. Tā nodrošinātās iespējas ir jāizmanto, lai īstenotu direktīvas mērķus 
attiecībā uz attiecīgo uzņēmumu publisku pārbaudi.

Grozījums Nr. 191
Giuseppe Gargani

Direktīvas priekšlikums
37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.a pants
Lai nodrošinātu, ka uz uzņēmumiem, 
kuriem saskaņā ar šīs direktīvas 
9. nodaļas noteikumiem ir jāsagatavo 
ziņojumi par maksājumiem pārvaldes 
struktūrai, netiek attiecinātas vairākas 
informācijas atklāšanas prasības vai 
ekvivalenti pasākumi, piemēro šādus 
noteikumus: 
a) Komisija ierosina pasākumus, lai 
veicinātu savstarpējas atzīšanas nolīgumu 
noslēgšanu vai atbrīvojumu mehānismus 
ar tām trešām valstīm, kuras savām 
ieguves rūpniecības vai mežsaimniecības 
nozares uzņēmumiem prasa publicēt 
ziņojumus, kas ir salīdzināmi ar šīs 
direktīvas 9. nodaļā noteiktajiem;
b) ja uzņēmumam ir jāziņo par 
maksājumiem pārvaldes struktūrai valstī, 
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kas ir pievienojusies Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīvai (EITI), šīs 
direktīvas prasību ievērošanas nolūkā 
uzņēmumam ļauj 37. pantā pieprasītajā 
ziņojumā iekļaut to informāciju par 
maksājumiem, ko paredz EITI prasības 
par informācijas atklāšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 192
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ziņojumā norāda šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 193
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ziņojumā norāda šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 194
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) finanšu gada laikā katrai pārvaldes 
struktūrai (vietējā, reģionālā, valsts vai 
federālā līmenī) veikto maksājumu kopējo 
summu, iekļaujot arī maksājumus natūrā;

Or. en

Pamatojums

Šādas ziņošanas mērķis ir ļaut iedzīvotājiem redzēt, kur pārvaldes iestādes saņem nodokļus. 
Pieprasot uzņēmumiem publiskot informāciju par dažādos pārvaldes līmeņos veiktiem 
maksājumiem, par ziņošanu projektu līmenī efektīvāka būs mērķa īstenošana attiecībā uz 
pārvaldes korupcijas atklāšanu.

Grozījums Nr. 195
Giuseppe Gargani

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) finanšu gada laikā katrai pārvaldes 
struktūrai (federālā, valsts, pavalsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī, kā noteikts šīs 
direktīvas 36. pantā) veikto maksājumu 
kopējo summu, iekļaujot arī maksājumus 
natūrā;

Or. it

Grozījums Nr. 196
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katra maksājumu veida kopējo summu 
katrai pārvaldes struktūrai finanšu gada 

b) katra maksājumu veida kopējo summu 
katrai pārvaldes struktūrai (vietējā, 
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laikā, iekļaujot arī maksājumus natūrā; reģionālā, valsts vai federālā līmenī) 
finanšu gada laikā, iekļaujot arī 
maksājumus natūrā;

Or. en

Pamatojums

Šādas ziņošanas mērķis ir ļaut iedzīvotājiem redzēt, kur pārvaldes iestādes saņem nodokļus. 
Pieprasot uzņēmumiem publiskot informāciju par dažādos pārvaldes līmeņos veiktiem 
maksājumiem, par ziņošanu projektu līmenī efektīvāka būs mērķa īstenošana attiecībā uz 
pārvaldes korupcijas atklāšanu.

Grozījums Nr. 197
Giuseppe Gargani

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) katra maksājumu veida kopējo summu 
katrai pārvaldes (federālā, valsts, pavalsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī, kā noteikts šīs 
direktīvas 36. pantā) struktūrai finanšu 
gada laikā, iekļaujot arī maksājumus 
natūrā; 

Or. it

Grozījums Nr. 198
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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maksājumu summu katram šādam 
projektam.

Or. en

Pamatojums

Šādas ziņošanas mērķis ir ļaut iedzīvotājiem redzēt, kur pārvaldes iestādes saņem nodokļus. 
Pieprasot uzņēmumiem publiskot informāciju par dažādos pārvaldes līmeņos veiktiem 
maksājumiem, par ziņošanu projektu līmenī efektīvāka būs mērķa īstenošana attiecībā uz 
pārvaldes korupcijas atklāšanu.

Grozījums Nr. 199
Alexandra Thein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 200
Giuseppe Gargani

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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projektam.

Or. it

Grozījums Nr. 201
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) uzņēmumiem, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā un pirmatnējo mežu izstrādē 
uz kuriem attiecas 1.a punktā minētā 
būtiskuma robeža, ja šādi maksājumi ir 
novirzīti konkrētam projektam, — katra 
maksājumu veida summu (ietverot 
maksājumus natūrā) katram šādam 
projektam finanšu gada laikā un kopējo 
maksājumu summu katram šādam 
projektam;

Or. en

Pamatojums

Grozīts, lai nodrošinātu maksājumu būtiskumu attiecībā uz projektu vērtēšanu saņēmējas 
valsts kontekstā. Maksājuma vai maksājumu kopuma pieņemama robeža varētu būt 
EUR 50 000. Tomēr mazāka summa varētu būt pamatota un praktiska, kā to pierāda 
GBP 10 000 robeža, ko izmanto Londonas Fondu biržas alternatīvo ieguldījumu tirgū, kur 
kotēti daudzi ieguves rūpniecības uzņēmumi.

Grozījums Nr. 202
Françoise Castex

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja šādi maksājumi ir novirzīti konkrētam 
projektam, — katra maksājumu veida 

c) uzņēmumiem, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā un pirmatnējo mežu izstrādē 
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summu (ietverot maksājumus natūrā) 
katram šādam projektam finanšu gada laikā 
un kopējo maksājumu summu katram 
šādam projektam.

uz kuriem attiecas 1.a punktā minētā 
būtiskuma robeža, ja šādi maksājumi ir 
novirzīti konkrētam projektam, — katra 
maksājumu veida summu (ietverot 
maksājumus natūrā) katram šādam 
projektam finanšu gada laikā un kopējo 
maksājumu summu katram šādam 
projektam;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) neto apgrozījums, norādot pa 
galvenajām darbību kategorijām;

Or. en

Pamatojums

Šī papildu informācija ir svarīga, lai informāciju par maksājumiem pārvaldes struktūrām 
sniegtu kontekstā, lai salīdzinātu uzņēmumu nodokļu maksājumus un saimniecisko darbību un 
lai plašāka sabiedrība un nodokļu iestādes varētu labāk novērtēt uzņēmuma nodokļu 
maksājumus dažādās jurisdikcijās.

Grozījums Nr. 204
Françoise Castex

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) neto apgrozījums, norādot pa 
galvenajām darbību kategorijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 205
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) ražošanas apjoms, norādot pa 
galvenajām darbību kategorijām;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Françoise Castex

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) ražošanas apjoms, norādot pa 
galvenajām darbību kategorijām;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) ražošanas izmaksas un attiecīgo 
nodarbināto skaits;

Or. en
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Grozījums Nr. 208
Françoise Castex

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) ražošanas izmaksas un attiecīgo 
nodarbināto skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) darbību kopējās naudas izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Françoise Castex

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) darbību kopējās naudas izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Eva Lichtenberger

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

ce) ražošanas pamatlīdzekļi gada beigās 
un attiecīgais uzkrātais nolietojums;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Françoise Castex

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ce) ražošanas pamatlīdzekļi gada beigās 
un attiecīgais uzkrātais nolietojums;

Or. en

Grozījums Nr. 213
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cf) neto peļņa un zaudējumi pirms 
nodokļiem, attiecīgā nauda un atliktie 
nodokļi pēc uzkrājumu principa.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Françoise Castex

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

cf) neto peļņa un zaudējumi pirms 
nodokļiem, attiecīgā nauda un atliktie 
nodokļi pēc uzkrājumu principa.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a. 1. punktā minētā informācija ir 
jānorāda pa valstīm, izņemot 
c) apakšpunktā minēto informāciju, kas ir 
jānorāda pa projektiem, ja attiecīgā 
projekta kopējie maksājumi pārsniedz 
EUR 100 000.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Françoise Castex

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a. 1. punktā minētā informācija ir 
jānorāda pa valstīm, izņemot 
c) apakšpunktā minēto informāciju, kas ir 
jānorāda pa projektiem, ja attiecīgā 
projekta kopējie maksājumi pārsniedz 
EUR 100 000.

Or. en
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Grozījums Nr. 217
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jāziņo par šādu veidu maksājumiem: 2. Jāziņo par šādu veidu maksājumiem un 
informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 218
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) peļņas nodokļi; b) nodokļi, nodevas un administratīvās 
maksas, kā arī faktiskā piemērotā likme;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 220
Françoise Castex
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Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 221
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) peļņa pirms nodokļu nomaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atlīdzības par izmantošanu; c) atlīdzības par izmantošanu un faktiskā 
piemērotā nodokļu likme;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) saražotās produkcijas apjoms;

Or. en

Grozījums Nr. 224
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) kopējais nodarbināto skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) nodarbinātie, norādot pēc atalgojuma;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) licences maksas, nomas maksas, 
piekļuves maksas un citas atlīdzības 
saistībā ar licencēm un/vai koncesijām;

f) licences maksas, nomas maksas, 
cauruļvadu tranzīta maksas, piekļuves 
maksas un citas atlīdzības saistībā ar 
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licencēm un/vai koncesijām;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) maksājumi par likumpārkāpumiem, 
piemēram, vides un atlīdzināšanas 
prasību neievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) maksājumi valsts drošības spēkiem par 
drošības uzturēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Françoise Castex

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) maksājumi valsts drošības spēkiem par 
drošības uzturēšanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 230
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) maksājumi valsts drošības spēkiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 231
Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) nodokļi par zemi un ēkām;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) izdevumi par ieguldījumiem 
pamatlīdzekļos;

Or. en
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Grozījums Nr. 233
Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) nodokļu ieturējumi;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fd) importa un eksporta nodevas un 
nodokļi;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fe) patēriņa nodokļi;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – ff apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ff) maksājumi par likumpārkāpumiem, 
piemēram, vides un atlīdzināšanas 
prasību neievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Giuseppe Gargani

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) citi tiešie labumi attiecīgajai pārvaldes 
struktūrai.

g) citi maksājumi pārvaldes struktūrām, 
kurus bieži uzskata par naftas, gāzes, 
derīgo izrakteņu un mežsaimniecības 
nozaru tirdzniecības attīstības ieņēmumu 
plūsmas daļu.

Or. it

Grozījums Nr. 238
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pārvaldes struktūrai tiek veikti 
maksājumi natūrā, par tiem ziņo, izsakot 
vērtībā vai apjomā. Ja par tiem ziņo, 
izsakot vērtībā, jāsniedz papildu piezīmes, 
kurās paskaidrots, kā noteikta vērtība.

3. Ja pārvaldes struktūrai tiek veikti 
maksājumi natūrā, par tiem ziņo, izsakot 
vērtībā un apjomā. Ja par tiem ziņo, 
izsakot vērtībā, jāsniedz papildu piezīmes, 
kurās paskaidrots, kā noteikta vērtība.

Or. en
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Grozījums Nr. 239
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pārvaldes struktūrai tiek veikti 
maksājumi natūrā, par tiem ziņo, izsakot 
vērtībā vai apjomā. Ja par tiem ziņo, 
izsakot vērtībā, jāsniedz papildu piezīmes, 
kurās paskaidrots, kā noteikta vērtība.

3. Ja pārvaldes struktūrai tiek veikti 
maksājumi natūrā, par tiem ziņo, izsakot 
vērtībā un apjomā. Ja par tiem ziņo, 
izsakot vērtībā, jāsniedz papildu piezīmes, 
kurās paskaidrots, kā noteikta vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ziņojumā precizē:
a) visas tās pārvaldes struktūras, kurām 
uzņēmums varētu veikt maksājumus;
b) sarakstu ar tām uzņēmuma struktūrām, 
kuras varētu veikt maksājumus, kā 
noteikts šajā pantā, katrai pārvaldes 
struktūrai, neatkarīgi no tā, vai šādi 
maksājumi ir jāveic;
c) sarakstu ar projektiem, par kuriem 
varētu veikt maksājumus, kā noteikts šajā 
pantā, katrai pārvaldes struktūrai, 
neatkarīgi no tā, vai šādi maksājumi ir 
jāveic.

Or. en

Pamatojums

Lai pieprasītu atklāt informāciju par struktūrām un projektiem pēc to atrašanās vietas, 
neatkarīgi no tā, vai maksājumi ir jāveic.
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Grozījums Nr. 241
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Informāciju par maksājumiem atklāj, 
ja kāds maksājums vai viena veida 
maksājumu kopuma summa pārsniedz 
EUR 100 000.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Maksājumu būtiskums ir noteikts iepriekšējā grozījumā; deleģēts akts nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 243
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 244
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 245
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Maksājumus uzskata par būtiskiem, ja 
kāds maksājums vai viena veida 
maksājumu kopuma summa pārsniedz 
EUR 15 000. Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
42. pantu, lai novērtētu maksājumu 
būtiskumu. Maksājumu uzskata par 
būtisku, ja tam ir būtiska ietekme uz valsts 
ekonomiku vai sabiedrību vietējā, 
reģionālā vai valsts līmenī. Komisija gādā, 
ka tiek ieviesti noteikumi, lai nodrošinātu, 
ka robežvērtības nevar apiet.
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Or. en

Grozījums Nr. 246
Giuseppe Gargani

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Lai sasniegtu šīs direktīvas 9. nodaļā 
minētos mērķus, uzņēmumi ziņo par 
maksājumiem pārnesamā valūtā.
Piemēro prasību atklāt informāciju par 
maksājumiem viena līmeņa pārvaldes 
struktūrām par viena veida nodokli, ja 
summa pārsniedz USD 1 miljonu.
Ja uzņēmums konkrētā laikposmā veic 
vairāk nekā vienu maksājumu viena 
līmeņa pārvaldes struktūrai par viena 
veida nodokli, šādus maksājumus apvieno 
pirms informācijas atklāšanas 
robežvērtības piemērošanas.

Or. it

Grozījums Nr. 247
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ziņojumā neiekļauj nekāda veida 
maksājumus pārvaldes struktūrām valstī, 
kurā publiskot šāda veida maksājumu 
skaidri aizliedz šīs valsts krimināltiesību 
akti. Tādos gadījumos uzņēmums norāda, 
ka tas nav ziņojis par maksājumiem 
saskaņā ar 1. līdz 3. punktu, un uzrāda 
attiecīgās pārvaldes struktūras 
nosaukumu.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 248
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ziņojumā neiekļauj nekāda veida 
maksājumus pārvaldes struktūrām valstī, 
kurā publiskot šāda veida maksājumu 
skaidri aizliedz šīs valsts krimināltiesību 
akti. Tādos gadījumos uzņēmums norāda, 
ka tas nav ziņojis par maksājumiem 
saskaņā ar 1. līdz 3. punktu, un uzrāda 
attiecīgās pārvaldes struktūras 
nosaukumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 249
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ziņojumā neiekļauj nekāda veida 
maksājumus pārvaldes struktūrām valstī, 
kurā publiskot šāda veida maksājumu 
skaidri aizliedz šīs valsts krimināltiesību 
akti. Tādos gadījumos uzņēmums norāda, 
ka tas nav ziņojis par maksājumiem 
saskaņā ar 1. līdz 3. punktu, un uzrāda 
attiecīgās pārvaldes struktūras 
nosaukumu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 250
Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ziņojumā neiekļauj nekāda veida 
maksājumus pārvaldes struktūrām valstī, 
kurā publiskot šāda veida maksājumu 
skaidri aizliedz šīs valsts krimināltiesību 
akti. Tādos gadījumos uzņēmums norāda, 
ka tas nav ziņojis par maksājumiem 
saskaņā ar 1. līdz 3. punktu, un uzrāda 
attiecīgās pārvaldes struktūras 
nosaukumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 251
Dimitar Stoyanov

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ziņojumā neiekļauj nekāda veida 
maksājumus pārvaldes struktūrām valstī, 
kurā publiskot šāda veida maksājumu 
skaidri aizliedz šīs valsts krimināltiesību 
akti. Tādos gadījumos uzņēmums norāda, 
ka tas nav ziņojis par maksājumiem 
saskaņā ar 1. līdz 3. punktu, un uzrāda 
attiecīgās pārvaldes struktūras 
nosaukumu.

svītrots

Or. bg

Grozījums Nr. 252
Marian Harkin
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Direktīvas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ziņojumā neiekļauj nekāda veida 
maksājumus pārvaldes struktūrām valstī, 
kurā publiskot šāda veida maksājumu 
skaidri aizliedz šīs valsts krimināltiesību 
akti. Tādos gadījumos uzņēmums norāda, 
ka tas nav ziņojis par maksājumiem 
saskaņā ar 1. līdz 3. punktu, un uzrāda 
attiecīgās pārvaldes struktūras 
nosaukumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 253
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ziņojumā neiekļauj nekāda veida 
maksājumus pārvaldes struktūrām valstī, 
kurā publiskot šāda veida maksājumu 
skaidri aizliedz šīs valsts krimināltiesību 
akti. Tādos gadījumos uzņēmums norāda, 
ka tas nav ziņojis par maksājumiem 
saskaņā ar 1. līdz 3. punktu, un uzrāda 
attiecīgās pārvaldes struktūras 
nosaukumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 254
Giuseppe Gargani

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ziņojumā neiekļauj nekāda veida 
maksājumus pārvaldes struktūrām valstī, 
kurā publiskot šāda veida maksājumu 
skaidri aizliedz šīs valsts krimināltiesību 
akti. Tādos gadījumos uzņēmums norāda, 
ka tas nav ziņojis par maksājumiem 
saskaņā ar 1. līdz 3. punktu, un uzrāda 
attiecīgās pārvaldes struktūras nosaukumu.

5. Ziņojumā neiekļauj nekāda veida 
maksājumus pārvaldes struktūrām valstī, 
kurā publiskot šāda veida maksājumu 
aizliedz šīs valsts tiesību akti vai 
noteikumi vai līgumi ar tās pārvaldes 
iestādēm. Šādu ierobežojumu gadījumos 
uzņēmums norāda, ka tas nav atklājis 
informāciju par maksājumiem saskaņā ar 
1. līdz 3. punktu, un uzrāda attiecīgās 
pārvaldes struktūras nosaukumu.

Or. it

Grozījums Nr. 255
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts pieprasa, lai jebkurš liels 
uzņēmums vai jebkura sabiedriskas 
nozīmes struktūra, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē 
un uz kuru attiecas attiecīgās valsts tiesību 
akti, sastādītu konsolidētu ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām 
saskaņā ar 37. un 38. pantu, ja uz attiecīgo 
mātesuzņēmumu attiecas pienākums 
sagatavot konsolidētos finanšu pārskatus, 
kā noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

1. Dalībvalsts pieprasa, lai jebkurš liels 
uzņēmums vai jebkura sabiedriskas 
nozīmes struktūra, uz kuru attiecas 
attiecīgās valsts tiesību akti, sastādītu 
konsolidētu ziņojumu par maksājumiem 
pārvaldes struktūrām saskaņā ar 37. un 
38. pantu, ja uz attiecīgo mātesuzņēmumu 
attiecas pienākums sagatavot konsolidētos 
finanšu pārskatus, kā noteikts šīs direktīvas 
23. panta 1. līdz 6. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts pieprasa, lai jebkurš liels 
uzņēmums vai jebkura sabiedriskas 
nozīmes struktūra, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē 
un uz kuru attiecas attiecīgās valsts tiesību 
akti, sastādītu konsolidētu ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām 
saskaņā ar 37. un 38. pantu, ja uz attiecīgo 
mātesuzņēmumu attiecas pienākums 
sagatavot konsolidētos finanšu pārskatus, 
kā noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

1. Dalībvalsts pieprasa, lai jebkurš liels 
uzņēmums vai jebkura sabiedriskas 
nozīmes struktūra, uz kuru attiecas 
attiecīgās valsts tiesību akti, sastādītu 
konsolidētu ziņojumu par maksājumiem 
pārvaldes struktūrām saskaņā ar 37. un 
38. pantu, ja uz attiecīgo mātesuzņēmumu 
attiecas pienākums sagatavot konsolidētos 
finanšu pārskatus, kā noteikts šīs direktīvas 
23. panta 1. līdz 6. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts pieprasa, lai jebkurš liels 
uzņēmums vai jebkura sabiedriskas 
nozīmes struktūra, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē 
un uz kuru attiecas attiecīgās valsts tiesību 
akti, sastādītu konsolidētu ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām 
saskaņā ar 37. un 38. pantu, ja uz attiecīgo 
mātesuzņēmumu attiecas pienākums 
sagatavot konsolidētos finanšu pārskatus, 
kā noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

1. Dalībvalsts pieprasa, lai jebkurš liels 
uzņēmums vai jebkura sabiedriskas 
nozīmes struktūra, uz kuru attiecas 
attiecīgās valsts tiesību akti, sastādītu 
konsolidētu ziņojumu par maksājumiem 
pārvaldes struktūrām saskaņā ar 37. un 
38. pantu, ja uz attiecīgo mātesuzņēmumu 
attiecas pienākums sagatavot konsolidētos 
finanšu pārskatus, kā noteikts šīs direktīvas 
23. panta 1. līdz 6. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Alexandra Thein
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Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts pieprasa, lai jebkurš liels 
uzņēmums vai jebkura sabiedriskas 
nozīmes struktūra, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē 
un uz kuru attiecas attiecīgās valsts tiesību 
akti, sastādītu konsolidētu ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām 
saskaņā ar 37. un 38. pantu, ja uz attiecīgo 
mātesuzņēmumu attiecas pienākums 
sagatavot konsolidētos finanšu pārskatus, 
kā noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

1. Dalībvalsts pieprasa, lai jebkurš liels 
uzņēmums vai jebkura sabiedriskas 
nozīmes struktūra, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā un uz kuru attiecas attiecīgās 
valsts tiesību akti, sastādītu konsolidētu 
ziņojumu par maksājumiem pārvaldes 
struktūrām saskaņā ar 37. un 38. pantu, ja 
uz attiecīgo mātesuzņēmumu attiecas 
pienākums sagatavot konsolidētos finanšu 
pārskatus, kā noteikts šīs direktīvas 
23. panta 1. līdz 6. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Giuseppe Gargani

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts pieprasa, lai jebkurš liels 
uzņēmums vai jebkura sabiedriskas 
nozīmes struktūra, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē 
un uz kuru attiecas attiecīgās valsts tiesību 
akti, sastādītu konsolidētu ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām 
saskaņā ar 37. un 38. pantu, ja uz attiecīgo 
mātesuzņēmumu attiecas pienākums 
sagatavot konsolidētos finanšu pārskatus, 
kā noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

1. Dalībvalsts pieprasa, lai jebkurš liels 
uzņēmums vai jebkura sabiedriskas 
nozīmes struktūra, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai mežsaimniecības nozarē un 
uz kuru attiecas attiecīgās valsts tiesību 
akti, sastādītu konsolidētu ziņojumu par 
maksājumiem, ko šādi uzņēmumi, 
sabiedriskās organizācijas un šādu 
uzņēmumu un sabiedrisko iestāžu 
pakļautībā esoši meitasuzņēmumi vai 
struktūras veikušas pārvaldes struktūrām 
saskaņā ar 37. un 38. pantu, ja uz attiecīgo 
mātesuzņēmumu attiecas pienākums 
sagatavot konsolidētos finanšu pārskatus, 
kā noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

Or. it
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Grozījums Nr. 260
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzņēmumam nav jābūt iekļautam 
konsolidētajā ziņojumā par maksājumiem 
pārvaldes struktūrai, ja ir spēkā vismaz 
viens no šiem nosacījumiem:

svītrots

(a) nopietni ilgtermiņa ierobežojumi 
ievērojami kavē mātesuzņēmuma tiesību 
izmantošanu attiecībā uz šā uzņēmuma 
aktīviem vai vadību;
(b) informāciju, kas vajadzīga konsolidētā 
pārskata par maksājumiem pārvaldes 
struktūrai sagatavošanai saskaņā ar šo 
direktīvu, nevar iegūt bez nesamērīgi 
lieliem izdevumiem vai neattaisnojamas 
kavēšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzņēmumam nav jābūt iekļautam 
konsolidētajā ziņojumā par maksājumiem 
pārvaldes struktūrai, ja ir spēkā vismaz 
viens no šiem nosacījumiem:

3. Uzņēmumam nav jābūt iekļautam 
konsolidētajā ziņojumā par maksājumiem 
pārvaldes struktūrai, ja ir spēkā vismaz 
viens no šiem nosacījumiem, un tikai tad, 
ja maksājumu veikušo uzņēmuma 
struktūru finanšu pārskati arī nav iekļauti 
konsolidētajā ziņojumā par maksājumiem 
par attiecīgo laikposmu:

Or. en
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Grozījums Nr. 262
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. pantā minēto ziņojumu un 39. pantā 
minēto konsolidēto ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām publicē 
atbilstīgi katras dalībvalsts tiesību aktiem 
saskaņā ar Direktīvas 2009/101/EK 2. 
nodaļu.

37. pantā minēto ziņojumu un 39. pantā 
minēto konsolidēto ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām publicē 
atbilstīgi katras dalībvalsts tiesību aktiem 
saskaņā ar Direktīvas 2009/101/EK 2. 
nodaļu. Turklāt EVTI apkopo publiski 
pieejamus datus, pamatojoties uz 
sabiedrībai pieejamiem ziņojumiem, kas 
minēti 37. un 39. pantā. Informāciju dara 
pieejamu tiešsaistē un elektroniski iezīmē, 
norādot galvenās analītiskās kategorijas.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija veic šīs nodaļas pārskatīšanu un 
ziņo par tās īstenošanu un efektivitāti, jo 
īpaši attiecībā uz ziņošanas pienākumu 
darbības jomu un kārtību, kādā notiek 
ziņošana, norādot atsevišķi pa projektiem. 
Pārskatīšanā būtu jāņem vērā arī 
starptautiskie notikumi un jāizvērtē 
ietekme uz konkurētspēju un 
energoapgādes drošību. Būtu jāņem vērā 
arī tas, vai ziņošanas pienākums 
uzņēmumiem, kuri darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē, 
būtu jāattiecina arī uz zivsaimniecības 
nozari. Tā jāpabeidz ne vēlāk kā 
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četrus gadus pēc dienas, kad stājas spēkā šī 
direktīva. Ziņojumu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei, 
attiecīgā gadījumā kopā ar tiesību akta 
projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija veic šīs nodaļas pārskatīšanu un 
ziņo par tās īstenošanu un efektivitāti, jo 
īpaši attiecībā uz ziņošanas pienākumu 
darbības jomu un kārtību, kādā notiek 
ziņošana, norādot atsevišķi pa projektiem. 
Pārskatīšanā būtu jāņem vērā arī 
starptautiskie notikumi, virzība uz 
globāliem standartiem šajā jomā un 
ziņojumi par šī tiesību akta ietekmi uz 
trešām valstīm, īpaši attiecībā uz mērķu 
sasniegšanu uzlabotas pārredzamības 
pārvaldes struktūrām veikto maksājumu 
jomā. Tā jāpabeidz ne vēlāk kā 
divus gadus pēc dienas, kad stājas spēkā šī 
direktīva. Ziņojumu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei, 
attiecīgā gadījumā kopā ar tiesību akta 
projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Giuseppe Gargani

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija veic šīs nodaļas pārskatīšanu un 
ziņo par tās īstenošanu un efektivitāti, jo 
īpaši attiecībā uz izmaksām un 
ieguvumiem no pārredzamības prasību 
īstenošanas un ziņošanas prasību darbības 
jomu, tajā skaitā kārtību, kādā notiek 
ziņošana, norādot atsevišķi pa projektiem. 
Pārskatīšanā būtu jāņem vērā arī 
starptautiskie notikumi un jāizvērtē 
ietekme uz Eiropas rūpniecības nozares 
konkurētspēju un energoapgādes drošību. 
Tā jāpabeidz ne vēlāk kā trīs gadus pēc 
dienas, kad stājas spēkā šī direktīva. 
Ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei, attiecīgā gadījumā kopā ar 
tiesību akta projektu.

Or. it

Grozījums Nr. 266
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42. pants
Deleģēto pilnvaru īstenošana svītrots

1. Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
paredzētos nosacījumus.
2. Šīs regulas 1. panta 2. punktā, 3. panta 
10. punktā un 38. panta 4. punktā minētās 
deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
50. pantā minētās dienas.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 1. panta 
2. punktā, 3. panta 10. punktā un 
38. panta 4. punktā minēto pilnvaru 
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deleģēšanu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek 
izbeigta minētajā lēmumā norādīto 
pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā. Tas 
neietekmē neviena jau spēkā esoša 
deleģētā akta derīgumu.
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par to paziņo vienlaicīgi Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
1. panta 2. punktu, 3. panta 10. punktu un 
38. panta 4. punktu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
2 mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav cēluši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas minēto termiņu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 267
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
1. panta 2. punktu, 3. panta 10. punktu un 
38. panta 4. punktu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
2 mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav cēluši iebildumus vai ja pirms 
minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
1. panta 2. punktu, 3. panta 10. punktu un 
38. panta 4. punktu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
3 mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav cēluši iebildumus vai ja pirms 
minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
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Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas minēto termiņu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas minēto termiņu pagarina par 
trim mēnešiem.

Or. en


