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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar ieteikumiem Komisijai par pienācīgu rūpību uzņēmumu darbībā un atbildību par to
(2020/2129(INL))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu,

– ņemot vērā 2016. gada 25. oktobra rezolūciju par uzņēmumu atbildību par nopietniem 
cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs (2015/2315(INI))1, 2017. gada 27. aprīļa 
rezolūciju par ES pamatiniciatīvu attiecībā uz apģērbu ražošanas nozari 
(2016/2140(INI))2 un 2018. gada 29. maija rezolūciju par ilgtspējīgām finansēm 
(2018/2007(INI))3,

– ņemot vērā 2015. gadā pieņemto Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas 
attīstības programmu 2030. gadam un jo īpaši 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM),

– ņemot vērā ANO 2008. gada uzņēmumiem un cilvēktiesībām piemērojamo satvaru 
„Aizsargāt, ievērot un labot”,

– ņemot vērā ANO 2011. gada vadošos principus uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām 
(UNGPs)4,

– ņemot vērā ESAO vadlīnijas attiecībā uz daudznacionāliem uzņēmumiem5,

– ņemot vērā ESAO pienācīgas rūpības vadlīnijas attiecībā uz atbildīgu darījumdarbību6, 

– ņemot vērā ESAO pienācīgas rūpības vadlīnijas attiecībā uz atbildīgām piegādes ķēdēm 
apģērbu un apavu ražošanas nozarē7,

– ņemot vērā konfliktu skartajām un augsta riska teritorijām domātās ESAO pienācīgas 
rūpības vadlīnijas attiecībā uz atbildīgām izrakteņu piegādes ķēdēm 8,

– ņemot vērā ESAO/PLO pamatnostādnes par atbildīgām lauksaimniecības piegādes 
ķēdēm9,

– ņemot vērā ESAO institucionāliem ieguldītājiem paredzētās pienācīgas rūpības 

1 P8_TA(2016)0405.
2 P8_TA(2017)0196.
3 P8_TA(2018)0215.
4 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.
5 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines.
6 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
7 http://www.oecd.org/industry/inv/mne/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm.
8 https://www.oecd.org/corporate/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-
conflict-affected-and-high-risk-areas-9789264252479-en.htm.
9 https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm.
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vadlīnijas attiecībā uz atbildīgu darījumdarbību10,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 1998. gada Deklarāciju par 
principiem un pamattiesībām darbavietā un turpmākajiem pasākumiem11,

– ņemot vērā 2017. gada SDO trīspusējo deklarāciju par principiem attiecībā uz 
daudznacionāliem uzņēmumiem un sociālo politiku12, 

– ņemot vērā ANO bukletu “Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību vadošo principu 
dzimumaspekti”13, 

– ņemot vērā Parīzes nolīgumu, ko pieņēma 2015. gada 12. decembrī („Parīzes 
nolīgums”), 

– ņemot vērā ES rīcības plānu — Ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana14,

– ņemot vērā Eiropas zaļo kursu15, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/34/ES 
par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu 
pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK16 
(„Grāmatvedības direktīva”),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra 
Direktīvu 2014/95/ES, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz noteiktu lielu 
uzņēmumu un grupu nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu17 (Direktīva 
par nefinanšu informācijas atklāšanu),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Direktīvu (ES) 
2017/828, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa 
iesaistīšanas veicināšanu18 (Akcionāru tiesību direktīva),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23. oktobra Direktīvu (ES) 
2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu 
pārkāpumiem19 („Trauksmes cēlēju direktīva”),

– Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regula (ES) 2019/2088 par 
informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē20 

10 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
11 https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm.
12 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.
13 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender_Booklet_Final.pdf.
14 COM(2018) 097 final.
15 COM(2019) 640 final.
16 OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.
17 OV L 330, 15.11.2014., 1. lpp.
18 OV L 132, 20.5.2017., 1. lpp.
19 OV L 305, 26.11.2019., 17. lpp.
20 OV L 317, 9.12.2019., 1. lpp.
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(„Informācijas atklāšanas regula”),

– Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar kuru groza Regulu (ES) 
2019/208821 („Taksonomijas regula”), 

– ņemot vērā Komisijas pamatnostādnes par nefinanšu pārskatu sniegšanu (nefinansiālās 
informācijas ziņošanas metodika)22 un Komisijas pamatnostādnes par nefinanšu 
pārskatu sniegšanu — papildinājums ziņošanai par informāciju, kas saistīta ar 
klimatu23,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Regulu 
(ES) 2017/821, ar ko paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus 
Savienības importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska teritoriju 
izcelsmes alvu, tantalu un volframu, to rūdas un zeltu24 (Konfliktu izrakteņu regula),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū 
kokmateriālus un koka izstrādājumus25 (ES Kokmateriālu regula),

– ņemot vērā Francijas Likumu Nr. 2017-399 par mātesuzņēmumu un pasūtītāju 
pienākumu ievērot modrību26,

– ņemot vērā Nīderlandes likumu par rūpības pienākuma ieviešanu, lai novērstu tādu 
preču un pakalpojumu piegādi, kas tiek ražoti, izmantojot bērnu darbu27,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Ārpolitikas ģenerāldirektorāta 2019. gada februāra 
pētījumu “Tiesu aizsardzības līdzekļu pieejamība personām, kas cietušas no 
korporatīviem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs”28, 

– ņemot vērā Eiropas Komisijai sagatavoto pētījumu “Pienācīgas rūpības prasības 
piegādes ķēdē”29, 

– ņemot vērā Eiropas Komisijai sagatavoto pētījumu “Direktoru pienākumi un ilgtspējīga 
korporatīvā pārvaldība”30,  

– ņemot vērā Savienības Ārpolitikas ģenerāldirektorāta 2020. gada jūnija informatīvos 
paziņojumus “ES tiesību akti cilvēktiesību jomā: uzraudzība, izpilde un cietušo iespējas 

21 OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp.
22 OV C 215, 5.7.2017., 1. lpp.
23 OV C 209, 20.6.2019., 1. lpp.
24 OV L 130, 19.5.2017., 1. lpp.
25 OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.
26 Loi n° 2017-399 du 27 mars2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre, JORF n°0074 du 28 mars 2017.
27 Wet van 24 oktober 2019 n. 401 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van 
goederen en diensten die met behulp van Kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht Kinderarbeid).
28 EP Ārējo attiecību politikas departaments, PE 603.475 – 2019. gada februāris.
29 Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāts, 2020. gada janvāris.
30 Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāts, 2020. gada jūlijs.
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vērsties tiesu iestādē“31 un “Potenciālo tiesību aktu cilvēktiesību pienācīgas rūpības 
jomā būtiskie elementi”32,

– ņemot vērā Reglamenta 47. un 54. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā saimnieciskās darbības globalizācija daudzos gadījumos ir radījusi un 
pastiprinājusi negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām, tostarp sociālajām un darba tiesībām, 
vidi un valstu labu pārvaldību;  

B. tā kā uzņēmumiem būtu jāievēro cilvēktiesības, vide un laba pārvaldība un tā kā tiem 
jebkādu negatīvu ietekmi šajā ziņā nedz radīt, nedz veicināt nevajadzētu;  

C. tā kā Covid-19 krīze globālajās piegādes ķēdēs ir likusi atklāt dažus nopietnus trūkumus 
un konstatēt to, cik viegli daži uzņēmumi var negatīvo ietekmi uz savu uzņēmējdarbību 
pārvirzīt uz citām jurisdikcijām; 

D. tā kā saskaņā ar SDO statistiku visā pasaulē ir aptuveni 25 miljoni piespiedu darba 
upuru, 152 miljoni bērnu ir uzskatāmi par bērnu darba upuriem, 2,78 miljoni katru gadu 
iet bojā ar darbu saistītu slimību dēļ un 374 miljoni katru gadu gūst ar darbu saistītas 
traumas; tā kā SDO darba ņēmēju aizsardzības nolūkā ir izstrādājusi vairākas 
konvencijas, bet tās joprojām ievērotas netiek, jo īpaši jaunattīstības valstu darba tirgos; 

E. tā kā šī satraucošā situācija ir izraisījusi debates par to, kā panākt, lai uzņēmumi labāk 
reaģētu uz negatīvo ietekmi, ko tie rada vai veicina; 

F. tā kā šo debašu rezultātā cita starpā ir pieņemtas pienācīga rūpības sistēmas un standarti, 
kas ir jāievēro ANO, ESAO un SDO ietvaros; tā kā šie standarti tomēr ir brīvprātīgi un 
tādēļ to ieviešana ir bijusi ierobežota;

G. tā kā saskaņā ar Komisijas pētījumu tikai 37 % uzņēmumu respondentu pašlaik īsteno 
vides un cilvēktiesību pienācīgu rūpību un tikai 16 % aptver visu piegādes ķēdi; 

H. tā kā dažas dalībvalstis, piemēram, Francija un Nīderlande, ir pieņēmušas tiesību aktus, 
ar kuriem tās uzlabo uzņēmumu atbildību, un ir ieviesušas obligātas pienācīgas rūpības 
sistēmas; 

I. tā kā Savienība jau ir pieņēmusi tiesību aktus, kas attiecas uz pienācīgu rūpību, 
piemēram, Konfliktu izrakteņu regulu un Kokmateriālu regulu, 

1. uzskata, ka brīvprātīgiem pienācīgas rūpības standartiem ir nopietni ierobežojumi un ka 
Savienībai ir steidzami jāpieņem uzņēmumiem paredzēts prasību minimums, lai 
identificētu, novērstu, izbeigtu, mazinātu, uzraudzītu, atklātu, uzskaitītu, risinātu un 
labotu cilvēktiesību, vides un pārvaldības riskus visā to vērtību ķēdē; uzskata, ka tas 
nāktu par labu gan ieinteresētajām personām, gan uzņēmumiem, jo notiktu saskaņošana 
un tiktu panākta juridiskās noteiktība un nodrošināti vienlīdzīgi konkurences apstākļi; 
uzsver, ka šāds solis uzlabotu ES uzņēmumu un Savienības kā standartu noteicējas 

31 EP Ārējo attiecību politikas departaments, PE 603.505 – 2020. gada jūnijs
32 EP Ārējo attiecību politikas departaments, PE 603.504 – 2020. gada jūnijs
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reputāciju; 

2. atgādina, ka pienācīga rūpība pārsvarā ir uzskatāma par preventīvu mehānismu un ka 
uzņēmumiem pirmkārt un galvenokārt ir jābūt pienākumam apzināt riskus vai 
nelabvēlīgu ietekmi un pieņemt politikas virzienus un pasākumus, ar kuriem to novērš; 
uzsver, ka, ja uzņēmums rada vai veicina negatīvu ietekmi, tam ir jānodrošina tiesību 
aizsardzības līdzekļi;

3. uzsver, ka cilvēktiesību pārkāpumi un sociālo un vides standartu pārkāpumi var būt 
notikuši uzņēmuma darbības vai tā darījumu attiecību sakarībā veikto darbību rezultātā; 
tādēļ uzsver, ka pienācīgai rūpībai ir jāaptver visa vērtību ķēde;

4. uzskata, ka jebkāda turpmāka, obligāta ES pienācīgas rūpības regulējuma tvērumam ir 
jābūt plašam un jāaptver visi uzņēmumi, uz kuriem attiecas kādas dalībvalsts tiesību 
akti vai kuri ir iedibināti Savienības teritorijā, tostarp uzņēmumi, kas nodrošina finanšu 
produktus un pakalpojumus, neatkarīgi no to lieluma vai darbības nozares un no tā, vai 
tie ir valsts īpašumā vai kontrolē esoši uzņēmumi; 

5. uzskata, ka attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, 
iespējams, ir jānosaka mazāk plašas un formālas pienācīgas rūpības procedūras un ka, 
īstenojot proporcionālu pieeju, varētu cita starpā ņemt vērā darbības nozari, uzņēmuma 
lielumu, darbības kontekstu, uzņēmējdarbības modeli, tā pozīciju vērtību ķēdēs un 
produktu un pakalpojumu raksturu; 

6. uzsver, ka pienācīgas rūpības stratēģijas ir jāsaskaņo ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
un ES politikas mērķiem, kas ir nosprausti cilvēktiesību un vides jomā, tostarp ar 
Eiropas zaļo kursu, un ES starptautisko politiku;

7. uzsver, ka pienācīga rūpība nedrīkst būt formāla un ka pienācīgas rūpības stratēģijām ir 
jāatbilst risku dinamiskajam raksturam; uzskata, ka ar minētajām stratēģijām ir jāvar 
aptvert katru faktisko vai iespējamo negatīvo ietekmi, lai gan riska nopietnība ir jāņem 
vērā prioritāšu noteikšanas politikas kontekstā;

8. uzsver, ka saprātīgas pienācīgas rūpības labad ir efektīvi un konstruktīvi jāiesaista visas 
ieinteresētās personas un ar tām ir jāapspriežas; 

9. konstatē, ka koordinācija nozaru līmenī varētu uzlabot pienācīgas rūpības centienu 
konsekvenci un efektivitāti;

10. uzskata, ka, lai panāktu pienācīgas rūpības prasību izpildi, dalībvalstīm ir jāizraugās 
valsts iestādes, kas apmainītos ar paraugpraksi, kā arī uzraudzītu un piemērotu 
sankcijas, tostarp kriminālsankcijas smagos gadījumos; 

11. uzskata, ka uzņēmumu līmeņa sūdzību mehānismi var nodrošināt efektīvu aizsardzību 
agrīnā posmā, ja tie ir likumīgi, pieejami, paredzami, taisnīgi, pārredzami un saderīgi ar 
cilvēktiesībām; 

12. papildus tam uzskata, ka, lai cietušie varētu panākt tiesiskumu, uzņēmumi ir jāsauc pie 
atbildības par kaitējumu, ko to kontrolē esošie uzņēmumi ir radījuši vai kura nodarīšanu 
tie ir veicinājuši, ja pēdējie savu darījumu attiecību laikā ar pirmajiem ir pārkāpuši 
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starptautiski atzītas cilvēktiesības vai ir nodarījuši kaitējumu videi;

13. uzskata, ka pienācīgas rūpības īstenošana nedrīkst atbrīvot uzņēmumus no atbildības par 
kaitējumu, ko tie ir radījuši vai kura nodarīšanu tie ir veicinājuši; papildus tam uzskata, 
ka pamatīgas pienācīgas rūpības procedūras ieviešana var palīdzēt uzņēmumiem 
izvairīties no kaitējuma nodarīšanas;

14. uzskata, ka saskaņā ar ANO satvaru “Aizsargāt, ievērot un labot” apsvērumiem par 
cietušo tiesībām uz tiesību aizsardzības līdzekļiem ES tiesu jurisdikcija ir jāattiecina arī 
uz civilprasībām, kas ir saistītas ar uzņēmējdarbību un kas ir celtas pret ES 
uzņēmumiem sakarā ar kaitējumu, kurš to vērtību ķēdē ir nodarīts, izdarot cilvēktiesību 
pārkāpumus; papildus tam uzskata, ka ES tiesību aktos ir nepieciešams ieviest forum 
necessitatis, lai nodrošinātu piekļuvi tiesai cietušajiem, kuriem taisnīgumu panākt var 
neizdoties;

15. uzsver, ka cietušie, kas ir cietuši no uzņēmējdarbības izraisītas nelabvēlīgas ietekmes, 
bieži vien nav pietiekami aizsargāti ar tās valsts tiesību aktiem, kurā kaitējums ir 
nodarīts; šajā sakarībā uzskata, ka ES uzņēmumu cilvēktiesību pārkāpumos cietušajiem 
ir jāļauj izvēlēties tādas tiesību sistēmas tiesību aktus, kurā ir augsti cilvēktiesību 
standarti un kas varētu būt tās valsts tiesību sistēma, kurā atrodas atbildētāja uzņēmuma 
domicils;

16. prasa Komisijai bez liekas kavēšanās iesniegt tiesību akta priekšlikumu par obligātu 
piegādes ķēdes pienācīgu rūpību, ievērojot šim ziņojuma projektam pielikumā 
izklāstītos ieteikumus; uzskata, ka, necenšoties ietekmēt sīki izstrādātus turpmākā 
tiesību akta priekšlikuma aspektus, par priekšlikuma juridisko pamatu ir jāizvēlas LESD 
50. pants, 83. panta 2. punkts un 114. pants;

17. uzskata, ka prasītajam priekšlikumam finansiālas ietekmes uz ES budžetu nav;

18. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un pielikumā izklāstītos ieteikumus nosūtīt 
Komisijai un Padomei, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.
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PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM
IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA SATURU

I. IETEIKUMI, LAI SAGATAVOTU EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 
DIREKTĪVU PAR PIENĀCĪGU RŪPĪBU UZŅĒMUMU DARBĪBĀ UN ATTBILDĪBA 
PAR TO

PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA TEKSTS

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par pienācīgu rūpību uzņēmumu darbībā un 
atbildību par to

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 50. pantu, 83. panta 
2. punktu un 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta pieprasījumu Eiropas Komisijai1,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu2,
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

1. Debates par uzņēmumu atbildību saistībā ar cilvēktiesībām nonāca uzmanības 
degpunktā pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, kad jauna uzņēmumu pārcelšana 
uz mazāku izmaksu valstīm prakse apģērbu un apavu ražošanā vērsa uzmanību uz 
sliktajiem darba apstākļiem, kādos daudzi darba ņēmēji globālajās vērtību ķēdēs 
strādāja. Tajā pašā laikā daudzi naftas, gāzes un kalnrūpniecības uzņēmumi ieguves 
darbus veic arvien attālākos apgabalos, kur tie bieži vien bez pienācīgas apspriešanās 
vai kompensācijas liek pamatiedzīvotāju kopienām pamest viņu dzīvesvietas.

2. Pieaugot pierādījumu apjomam par cilvēktiesību pārkāpumiem un vides degradāciju, 
pieauga arī bažas par to, kā nodrošināt to, lai uzņēmumi ievērotu cilvēktiesības, jo 
īpaši, ja tie darbojas valstīs, kurās ir vājas tiesību sistēmas un izpildes kontrole, un 
saukt tos pie atbildības par kaitējuma nodarīšanu vai tā nodarīšanas veicināšanu. 
ņemot to vērā, ANO Cilvēktiesību padome 2008. gadā vienprātīgi atzinīgi novērtēja 
satvaru “Aizsargāt, ievērot un labot”. Šis satvars balstās uz trim pīlāriem: valsts 
pienākums aizsargāt pret cilvēktiesību pārkāpumiem no trešo personu, tostarp 
uzņēmumu, puses, izmantojot atbilstošu politiku, regulējumu un spriedumus; 
korporatīvā atbildība par cilvēktiesību ievērošanu, kas nozīmē, ka ir jārīkojas ar 

1 OV ...
2 OV ..
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pienācīgu rūpību, lai nepieļautu citu personu tiesību aizskārumu un novērstu radušos 
negatīvo ietekmi, un cietušo labāka piekļuve efektīviem tiesību aizsardzības 
līdzekļiem — gan tiesas, gan ārpustiesas.

3. Pēc šā satvara ANO Cilvēktiesību padome 2011. gadā apstiprināja “Vadošos principus 
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām” (UNGPs). Ar UNGPs ieviesa pirmo “pienācīgas 
rūpības” globālo standartu un deva iespēju uzņēmumiem praksē īstenot savu atbildību 
par cilvēktiesību ievērošanu. Pēc tam citas starptautiskās organizācijas izstrādāja 
pienācīgas rūpības standartus, pamatojoties uz UNGPs.  ESAO 2011. gada 
daudznacionāliem uzņēmumiem domātajās pamatnostādnēs pienācīga rūpība ir 
pieminēta plaši, un ESAO ir izstrādājusi norādījumus, ar kuriem palīdz uzņēmumiem 
īstenot pienācīgu rūpību konkrētās nozarēs un piegādes ķēdēs. 2018. gadā ESAO 
pieņēma pienācīgas rūpības vadlīnijas attiecībā uz atbildīgu darījumdarbību. Tāpat arī 
Starptautiskā Darba organizācija (SDO) 2017. gadā pieņēma SDO Trīspusējo 
deklarāciju par principiem attiecībā uz daudznacionāliem uzņēmumiem un sociālo 
politiku, kurā uzņēmumi tiek mudināti ieviest pienācīgas rūpības mehānismus, ar 
kuriem nosaka, novērš, mazina un uzskaita veidu, kādā tie risina savas 
uzņēmējdarbības faktisko un iespējamo negatīvo ietekmi uz starptautiski atzītām 
cilvēktiesībām.

4. Tādējādi uzņēmumu rīcībā pašlaik ir ievērojams skaits starptautisku pienācīgas 
rūpības instrumentu, kas tiem var palīdzēt pildīt to pienākumu ievērot cilvēktiesības. 
Lai gan ir grūti pārspīlēt šo instrumentu nozīmi no tādu uzņēmumu viedokļa, kas 
nopietni uztver savu pienākumu ievērot cilvēktiesības, taču to brīvprātīgais raksturs 
slāpē to efektivitāti, un to ietekme patiešām ir izrādījusies ierobežota, jo tikai 
ierobežots skaits uzņēmumu brīvprātīgi īsteno cilvēktiesību ievērošanas pienācīgu 
rūpību attiecībā uz savām darbībām un savu darījumattiecību ietvaros veiktajām 
darbībām. Cilvēktiesību ievērošanas loma uzņēmumu politikā un stratēģijās joprojām 
ir necila. To vēl vairāk pastiprina daudzu uzņēmumu pārmērīgā koncentrēšanās uz 
īstermiņa peļņas maksimizēšanu.

5. Ņemot vērā brīvprātīgas pienācīgas rūpības ierobežojumus, Savienība konkrētās jomās 
ir noteikusi pienākumu ieviest pienācīgas rūpības sistēmas, ar kurām ir paredzēts 
apkarot terorisma finansēšanu un atmežošanu. Savienība 2010. gadā pieņēma 
Kokmateriālu regulu3, ar kuru tirgus dalībniekiem, kas laiž kokmateriālus un koka 
izstrādājumus iekšējā tirgū, piemēro pienācīgas rūpības prasības un pieprasa, lai 
komersanti piegādes ķēdē sniegtu pamatinformāciju par saviem piegādātājiem un 
pircējiem, lai uzlabotu kokmateriālu un koka izstrādājumu izsekojamību. Lai mazinātu 
bruņoto grupējumu un drošības spēku iespējas tirgoties ar alvu, tantalu un volframu, to 
rūdām un zeltu, 2017. gadā ar Konfliktu izrakteņu regulu4  tik izveidota Savienības 
piegādes ķēdes pienācīgas rūpības sistēma.

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 20. oktobris), ar ko nosaka pienākumus 
tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.).
4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/821 (2017. gada 17. maijs), ar ko paredz piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska 
teritoriju izcelsmes alvu, tantalu un volframu, to rūdas un zeltu (OV L 130, 19.5.2017., 1. lpp.).
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6. Plašāku pieeju piemēroja, pieņemot Nefinanšu pārskatu sniegšanas direktīvu5, kurā 
dažiem lieliem uzņēmumiem ir uzlikts pienākums ziņot par politiku, ko tie īsteno 
attiecībā uz vides, sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem jautājumiem, cilvēktiesību 
ievērošanu, pretkorupcijas un kukuļošanas jautājumiem, tostarp pienācīgu rūpību. 
Tomēr šīs direktīvas tvērums ir ierobežots, un minētā pienākuma pamatā ir princips 
“ievēro vai paskaidro”.

7. Dažās dalībvalstīs nepieciešamība uzlabot uzņēmumu spēju reaģēt uz cilvēktiesībām 
un vides, un pārvaldības problēmām ir novedusi pie valsts pienācīgas rūpības tiesību 
aktu pieņemšanas. Nīderlandē Bērnu darba pienācīgas rūpības likumā ir paredzēts, ka 
uzņēmumiem, kas darbojas Nīderlandes tirgū, ir jāpārbauda, vai pastāv pamatotas 
aizdomas, ka piegādātās preces vai pakalpojumi ir ražoti, izmantojot bērnu darbu, un 
pamatotu aizdomu gadījumā ir jāpieņem un jāīsteno rīcības plāns. Francijā likumā par 
mātesuzņēmumu un pasūtītāju uzņēmumu modrības pienākumu ir paredzēts, ka 
dažiem lieliem uzņēmumiem ir jāpieņem pienācīgas rūpības plāns, saskaņā ar kuru 
konstatē un novērš uzņēmuma, tā meitasuzņēmumu vai piegādātāju radītos riskus 
cilvēktiesību, veselības, drošības un vides jomā. Daudzās citās dalībvalstīs patlaban 
notiek debates par obligātu pienācīgas rūpības prasību ieviešanu attiecībā uz 
uzņēmumiem.

8. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, uzņēmumu atbildība par 
cilvēktiesību ievērošanu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem ir jāpārveido par 
juridisku, Savienības līmenī noteiktu pienākumu. Koordinējot cilvēktiesību, vides un 
labas pārvaldības aizsardzības garantijas, ar šo direktīvu nodrošinās, ka uz visiem 
uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā tirgū, attiecas saskaņoti minimālie pienācīgas 
rūpības pienākumi, kas minētā tirgus darbību uzlabos. 

9. Obligātu pienācīgas rūpības prasību noteikšana ES līmenī uzņēmumiem būs izdevīga 
no saskaņošanas, juridiskās noteiktības un vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
nodrošināšanas viedokļa un sniegs uzņēmumiem, uz kuriem tās attiecas, konkurences 
priekšrocības, jo sabiedrības arvien vairāk pieprasa no uzņēmumiem, lai tie kļūtu 
ētiskāki un ilgtspējīgāki. Šī direktīva, nosakot Eiropas pienācīgas rūpības standartu, 
varētu palīdzēt veicināt atbildīgas uzņēmējdarbības prakses globāla standarta 
pieņemšanu.

10. Šīs direktīvas mērķis ir novērst un mazināt negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām, 
pārvaldību un vidi visā vērtības ķēdē, kā arī nodrošināt, lai uzņēmumus varētu saukt 
pie atbildības par šiem riskiem un ka ikviens, kam šajā sakarā ir nodarīts kaitējums, 
var efektīvi izmantot tiesības uz tiesību aizsardzību.

11. Šī direktīva nedrīkst dalībvalstīm liegt iespēju saglabāt vai ieviest vispārējas vai 
nozarei raksturīgas pienācīgas rūpības papildprasības, ja vien tās nekavē šajā direktīvā 
paredzēto pienācīgas rūpības prasību efektīvu piemērošanu. Šīs direktīvas mērķis nav 
aizstāt jau spēkā esošos ES pienācīgas rūpības tiesību aktus vai nepieļaut, ka tiek 
ieviesti vēl citi konkrētās nozares reglamentējoši ES tiesību akti, un tāpēc tā ir 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/95/ES (2014. gada 22. oktobris), ar ko groza Direktīvu 
2013/34/ES attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un grupu nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu 
(OV L 330, 15.11.2014., 1. lpp.).
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jāpiemēro, neskarot turpmākas pienācīgas rūpības prasības, kas tiks noteiktas 
Savienības nozares reglamentējošajos tiesību aktos, jo īpaši Regulā (ES) 
Nr. 995/20106 un Regulā (ES) 2017/8217.  Šajā sakarā ar šo direktīvu ir paredzēts 
noteikums par tiesību normu kolīzijām. Nepārvaramas nesaderības gadījumā ir 
jāpiemēro konkrētās nozares reglamentējošie tiesību akti.  

12. Šīs direktīvas īstenošana nekādā ziņā nedrīkst kalpot par iemeslu tam, lai pazeminātu 
cilvēktiesību vai vides vispārējo aizsardzības līmeni. Priekšlikums, piemēram, nedrīkst 
ietekmēt citus spēkā esošos apakšuzņēmumu, norīkošanas darbā vai piegādes ķēžu 
atbildības satvarus. Tas, ka uzņēmums ir izpildījis savus pienācīgas rūpības 
pienākumus saskaņā ar šo direktīvu, neatbrīvo to no pienākumiem, kas ir noteikti citos 
spēkā esošos atbildības regulējumos, un tāpēc, ņemot to vērā, nedrīkst noraidīt tiesas 
procesu, kas pret to ir ierosināts, pamatojoties uz citiem pastāvošiem atbildības 
regulējumiem. 

13. Direktīva attiecas uz visiem uzņēmumiem, kurus reglamentē kādas dalībvalsts tiesību 
akti vai kuri ir iedibināti Savienības teritorijā, neatkarīgi no to lieluma, nozares un no 
tā, vai tie ir privāti vai valsts uzņēmumi. Šīs direktīvas tvērums attiecas uz visām 
ekonomikas nozarēm, tostarp finanšu nozari.

14. Pienācīgas rūpības procedūrā ir iestrādāta proporcionalitātes pakāpe, jo šī procedūra ir 
atkarīga no riskiem, kādiem uzņēmums ir pakļauts. Tas nozīmē, ka daudziem maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem var būt vajadzīgas mazāk apjomīgas 
un formālas pienācīgas rūpības procedūras. Uzņēmumam, kas pēc riska novērtējuma 
veikšanas secina, ka tā uzņēmējdarbības attiecībās nekādi riski identificēti nav, būtu 
tikai jāaizpilda un jānosūta deklarācija, kas jebkurā gadījumā ir jāpārskata, ja notiek 
izmaiņas uzņēmuma darbībā vai darbības kontekstā. Mikrouzņēmumi lielākajā daļā 
nozaru uzņēmējdarbības attiecībās parasti ir pakļauti zemam riskam, un tādēļ tiek 
uzskatīts par lietderīgu ļaut dalībvalstīm izlemt, vai mikrouzņēmumi būtu jāatbrīvo no 
šīs direktīvas prasību piemērošanas.

15. Attiecībā uz uzņēmumiem, kuri pieder valstij vai kurus tā kontrolē, to pienācīgas 
rūpības pienākumu izpildes nolūkā ir jāpanāk, lai tie iepirktu pakalpojumus no 
uzņēmumiem, kas pienācīgas rūpības pienākumus ir izpildījuši. Dalībvalstis tiek 
mudinātas ārkārtas valsts atbalstu uzņēmumiem, kas šīs direktīvas mērķus neievēro, 
nesniegt.

16. Jēdziens „pienācīga rūpība” šajā direktīvā ir definēts kā procedūra, ko uzņēmums ir 
ieviesis, lai konstatētu, izbeigtu, novērstu, mazinātu, uzraudzītu, atklātu, uzskaitītu, 
risinātu un neitralizētu riskus, ar kuriem uzņēmums gan savās, gan uzņēmējdarbības 
attiecību ietvaros veiktajās darbībās apdraud cilvēktiesības, tostarp sociālās un darba 
tiesības, vidi, tostarp klimata pārmaiņas, un pārvaldību.  

6 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 995/2010 (2020. gada 20. oktobris), ar ko nosaka pienākumus 
tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (Dokuments attiecas uz EEZ) 
(OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.).
7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/821 (2017. gada 17. maijs), ar ko paredz piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska 
teritoriju izcelsmes alvu, tantalu un volframu, to rūdas un zeltu (OV L 130, 19.5.2017., 1. lpp.).
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17. attiecībā uz cilvēktiesību riskiem šajā direktīvā ir uzskaitīti vairāki instrumenti, kas 
uzņēmumiem ir jāņem vērā, novērtējot savus iespējamos riskus. Šis saraksts tiek 
uzskatīts par neizsmeļošu, un uzņēmumiem tiek cieši piekodināts ņemt vērā citus 
cilvēktiesību instrumentus, pamatojoties uz kuriem, tie varētu veikt pilnīgu pienācīgas 
rūpības procedūru un tādējādi novērstu jebkādu cilvēktiesību apdraudējumu. 

18. Vides riski bieži ir cieši saistīti ar cilvēktiesību riskiem. ANO īpašais referents 
cilvēktiesību un vides jautājumos paziņoja, ka tiesības uz dzīvību, veselību, pārtiku, 
ūdeni un attīstību, kā arī tiesības uz drošu, tīru, veselīgu un ilgtspējīgu vidi ir 
nepieciešamas, lai cilvēktiesības izmantotu pilnībā; turklāt ANO Ģenerālā asambleja 
rezolūcijā Nr. 64/292 tiesības uz nekaitīgu un tīru dzeramo ūdeni un sanitāriju ir 
atzinusi par cilvēktiesībām; Covid-19 pandēmija ir aktualizējusi ne tikai drošas un 
veselīgas darba vides nozīmi, bet arī to, cik svarīgi ir uzņēmumi, kas nodrošina, ka 
savās vērtības ķēdēs tie veselības apdraudējumus nedz nerada, nedz veicina. tādēļ 
iesaka šīs tiesības iekļaut tiesību aktos; 

19. Šī direktīva satur vides risku sarakstu, kas nav izsmeļošs. Lai veicinātu ES tiesību aktu 
iekšējo saskaņotību un nodrošinātu juridisko noteiktību, šā saraksta pamatā ir likta 
Regula (ES) 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai, 
kurā uzņēmumi var atrast savu risku novērtēšanas pamācības. 

20. Šajā direktīvā arī uzņēmumiem ir prasīts īstenot pienācīgas rūpību, lai novērstu 
jebkādu negatīvu ietekmi uz to valstu, reģionu vai teritoriju labu pārvaldību, kurās tie 
veic savu uzņēmējdarbību. Jo īpaši uzņēmumiem ir jāievēro ESAO Konvencija par 
kukuļošanas apkarošanu un ir jāveic pasākumi, ar kuriem novērš jebkādu nepamatotu 
ietekmi uz valsts amatpersonām nolūkā iegūt privilēģijas vai netaisnīgi labvēlīgu 
attieksmi, kas ir pretrunā tiesību aktiem. Uzņēmumiem papildus tam ir jāatturas arī no 
nepienācīgas ietekmes uz vietējo politisko darbību, un tiem ir stingri jāievēro 
piemērojamie nodokļu tiesību akti.

21. Vides, pārvaldības un cilvēktiesību riski nav dzimumneitrāli. Uzņēmumi ir jāmudina 
to pienācīgas rūpības procedūrās integrēt dzimumu līdztiesības aspektu. ņemot vērā 
ANO bukletu “Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību vadošo principu dzimumaspekti”, 

22. Uzņēmumu vai to darījumpartneru, jo īpaši piegādātāju, apakšuzņēmēju un 
ieguldījumu saņēmēju uzņēmumu, darbības var radīt nelabvēlīgu ietekmi un 
cilvēktiesību un sociālo un vides standartus pārkāpumus. Pienācīgai rūpībai ir jāaptver 
visa vērtību ķēde, pretējā gadījumā tā nav efektīva;

23. Pienācīga rūpība galvenokārt ir uzskatāma par preventīvu mehānismu, ar ko paredz, 
ka uzņēmumiem ir jāapzina iespējamā vai faktiskā negatīvā ietekme un ir jāīsteno 
politika un pasākumi, ar kuriem to izbeidz, novērš, mazina, uzrauga, atklāj, risina, 
labo un reģistrē to, kā tie šo ietekmi risina. Uzņēmumiem ir jānosaka prasība iesniegt 
dokumentu, kurā tie skaidri izklāsta savu pienācīgas rūpības stratēģiju attiecībā uz 
katru no šiem posmiem. Šī pienācīgas rūpības stratēģija ir pienācīgi jāiekļauj 
uzņēmuma vispārējā uzņēmējdarbības stratēģijā.

24. Pienācīga rūpība nedrīkstētu būt formāla, bet gan tās ietvaros ir jāveic pastāvīga to 
risku novērtējums, kuri ir dinamiski un var mainīties jaunu uzņēmējdarbības attiecību 
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vai kontekstuālu pārmaiņu dēļ. Tādēļ uzņēmumiem savas pienācīgas rūpības 
stratēģijas ir pastāvīgi jāuzrauga un attiecīgi jāpielāgo. Ar šīm stratēģijām ir jāvar 
aptvert katru faktisko vai iespējamo negatīvo ietekmi, lai gan riska nopietnība ir jāņem 
vērā jau tad, kad ir jānosaka prioritāšu politika;

25. Uzņēmumiem vispirms ir jācenšas apzināt un novērst potenciālu vai faktisku risku, 
apspriežoties ar ieinteresētajām personām. Ja šis mēģinājums izradītos nesekmīgs un 
ja rodas uzņēmuma atbildīga atteikšanās no dialoga iespēja, uzņēmumam ir jāapsver 
arī minētā lēmuma iespējamā negatīvā ietekme un ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai to 
novērstu. 

26. Lai īstenotu saprātīgu pienācīgu rūpību, ir efektīvi un konstruktīvi jāapspriežas ar 
visām ieinteresētajām personām un jo īpaši ir pienācīgi jāiesaista arodbiedrības. 
Apspriešanās ar ieinteresētajām personām un to iesaistīšana var palīdzēt uzņēmumiem 
precīzāk apzināt riskus un izstrādāt efektīvāku pienācīgas rūpības stratēģiju. Tādēļ 
saskaņā ar šo direktīvu visos pienācīgas rūpības procedūras posmos ir jāapspriežas ar 
ieinteresētajām personām un tās jāiesaista. Turklāt to iesaistīšanās un apspriešanās ar 
tiem var palīdzēt neitralizēt spiedienu, ko rada finanšu tirgi un īstermiņa ieguldītāji, un 
dot iespēju paust savu viedokli tiem, kuri ir ļoti ieinteresēti uzņēmuma ilgtermiņa 
ilgtspējībā. Ieinteresēto personu līdzdalība var palīdzēt uzlabot uzņēmumu ilgtermiņa 
darbību un rentabilitāti, jo to lielāka ilgtspēja labvēlīgi ietekmēs ekonomiku kopumā.

27. Ieinteresētās personas jēdziens ir jāinterpretē plaši, un tajā ir jāietver visas personas, 
kuru tiesības un intereses var ietekmēt uzņēmuma lēmumi, un šis jēdziens cita starpā 
ietver darba ņēmējus, vietējās kopienas, pirmatnējos iedzīvotājus, pilsoņu apvienības 
un akcionārus, kā arī organizācijas, kuru statūtos noteiktais mērķis ir nodrošināt 
cilvēktiesību un sociālo tiesību, vides un labas pārvaldības standartu ievērošanu, 
piemēram, arodbiedrības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, bet šis jēdziens ar 
minēto uzskaitījumu neaprobežojas. 

28. Lai nepieļautu risku, ka pienācīgas rūpības procedūrā netiek uzklausīti vai tiek 
atstumti ieinteresēto personu kritiskie viedokļi, direktīva piešķir ieinteresētajām 
personām tiesības uz drošu un konstruktīvu apspriešanos par uzņēmuma pienācīgas 
rūpības stratēģiju un nodrošina atbilstīgu arodbiedrību iesaisti.

29. Īstenojot sūdzību iesniegšanas procedūras, ir jānodrošina trauksmes cēlēju 
anonimitātes, drošības, fiziskās un juridiskās integritātes aizsardzība saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1937.

30. Šajā direktīvā ir noteikts, ka uzņēmumiem jādara viss iespējamais, lai identificētu 
visus savus piegādātājus. Lai pienācīga rūpība būtu pilnībā efektīva, tā nedrīkst 
aprobežoties tikai ar piegādes ķēdes pirmo lejupējo un augšupējo posmu, bet tai ir 
jāaptver visi piegādātāji un apakšuzņēmēji, jo īpaši tie, kurus uzņēmums pienācīgas 
rūpības procesā varētu būt identificējis kā tādus, kas rada lielus riskus. Tomēr šajā 
direktīvā ir atzīts, ka ne visiem uzņēmumiem ir vienādi resursi vai spējas, lai 
identificētu visus savus piegādātājus, un tādēļ uz šo pienākumu attiecas saprātīguma 
un proporcionalitātes princips, kas uzņēmumiem nekādā gadījumā nebūtu jāinterpretē 
kā iegansts nepildīt savu pienākumu šajā aspektā darīt visu nepieciešamo.

31. Lai pienācīgu rūpību nostiprinātu kapitālsabiedrības kultūrā un struktūrā, ir 
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nepieciešams, lai sabiedrības administratīvo, vadības un uzraudzības struktūru locekļi 
būtu atbildīgi par pienācīgas rūpības stratēģijas pieņemšanu un īstenošanu. Direktoru 
padomei pienācīgas rūpības jautājumos ir jābūt atbilstīgi kompetentai, apmācītai un 
pieredzējušai. Direktīvā ir noteikts, ka lieliem uzņēmumiem ir jābūt padomdevējai 
komitejai, kuras speciālās zināšanas pienācīgas rūpības jautājumos uzņēmumam var 
būt noderīgas. Šajā direktīvā ir paredzēts arī tas, ka atalgojuma politika ir jāsaskaņo ar 
šīs direktīvas mērķiem.

32. Uzņēmumu pienācīgas rūpības pūliņu koordinācija nozaru līmenī varētu uzlabot 
pienācīgas rūpības stratēģiju konsekvenci un efektivitāti; Šajā nolūkā šī direktīva 
paredz, ka dalībvalstis varētu veicināt pienācīgas rūpības rīcības plānu pieņemšanu 
nozaru līmenī. Lai izvairītos no tā, ka tiek ignorēti ieinteresēto personu viedokļi, 
direktīvā ir noteikta prasība ieinteresētajām personām piedalīties šo plānu izstrādē.  

33. Nolūkā panākt pienācīgas rūpības sistēmas efektivitāti tajā uzņēmuma vai nozares 
līmenī ir jāiekļauj sūdzību izskatīšanas mehānismi un nolūkā nodrošināt, ka šādi 
mehānismi ir efektīvi, ir jānodrošina ieinteresēto personu līdzdalība. . Pateicoties šiem 
mehānismiem, ieinteresētajām personām ir jāvar paust bažas, un tiem ir jādarbojas kā 
agrīnās brīdināšanas riska apzināšanās sistēmām. Īstenojot sūdzību izskatīšanas 
mehānismus, ir jāvar izteikt ierosinājumus par to, kā uzņēmumam riski būtu jānovērš. 
Šo mehānismu ietvaros ir jāvar ierosināt arī piemērotu tiesību aizsardzības līdzekli, ja 
tiek darīts zināms, ka uzņēmums ir nodarījis kaitējumu vai tā nodarīšanu ir veicinājis. 

34. Dalībvalstīm ir jāizraugās viena vai vairākas valsts iestādes, kas uzraudzītu, vai 
uzņēmumi pareizi īsteno savus pienācīgas rūpības pienākumus, un nodrošinātu šīs 
direktīvas pareizu izpildi. Minētajām valsts iestādēm ir jābūt tiesīgām pēc savas 
iniciatīvas vai pamatojoties uz sūdzībām, kas ir saņemtas no ieinteresētajām personām 
un trešām personām, veikt atbilstīgas pārbaudes un piemērot sankcijas, ar kurām 
nodrošina, ka uzņēmumi ievēro tiesību aktos noteiktās saistības; Savienības līmenī 
Eiropas Komisijai ir jāizveido Eiropas kompetento iestāžu komiteja.

35. Ja uzņēmums tīši vai rupjas nolaidības dēļ atkārtoti pārkāpj valsts normas, kas ir 
pieņemtas saskaņā ar šo direktīvu, minētais pārkāpums ir jāuzskata par noziedzīgu 
nodarījumu.

36. Valsts iestādes tiek mudinātas sadarboties un dalīties informācijā ar ESAO valstu 
kontaktpunktiem (VKP), kas ir pieejami to valstī.

37. Saskaņā ar UNGPs, nodrošinot pienācīgu rūpību cilvēktiesību jomā, no atbildības 
atbrīvot uzņēmumus par cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanu vai vides kaitējuma 
radīšanu vai līdzzināšanu minētajos pārkāpumos nedrīkst principā. Tomēr pamatīgas 
pienācīgas rūpības procedūras ieviešana var palīdzēt uzņēmumiem izvairīties no 
kaitējuma nodarīšanas vai tā veicināšanas.

38. Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību ir starptautiski atzītas cilvēktiesības, kas ir 
nostiprinātas VCD 8. pantā un ICCPR 2. panta 3. punktā, un tās ir arī Savienības 
pamattiesības (Hartas 47. pants). Kā ir atgādināts UNGPs, valstīm ir pienākums ar 
tiesu, administratīviem, likumdošanas vai citiem piemērotiem līdzekļiem nodrošināt, 
lai personām, kuras ir cietušas no uzņēmējdarbības kontekstā izdarītiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem būtu pieejami efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi. Tādēļ šajā direktīvā 
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saskaņā ar ANO pamatprincipiem un pamatnostādnēm par tiesībām uz tiesību 
aizsardzību un atlīdzināšanu personām, kas ir cietušas no smagiem starptautisko 
cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietniem starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumiem, šis pienākums ir minēts konkrēti.

39. Dalībvalstīm ir jāievieš papildu tiesību akti, lai nodrošinātu, ka uzņēmumus var saukt 
pie atbildības par kaitējumu, ko ir radījuši to kontrolē esošie uzņēmumi, ja tie, veicot 
uzņēmējdarbību, ir pārkāpuši starptautiski atzītas cilvēktiesības vai starptautiskos 
vides standartus. Tomēr viņus nedrīkst saukt pie atbildības, ja viņi var pierādīt, ka ir 
darījuši visu iespējamo, lai no zaudējuma vai kaitējuma izvairītos, vai ka kaitējums 
būtu nodarīts, neskatoties uz to, ka tika veikti visi vajadzīgie pasākumi. Ieviešot 
atbildības režīmus, dalībvalstīm ir jāapsver iespēja noteikt piemērotus noilguma 
termiņus un ieviest principu “maksā zaudētājs”.

40. Lai nodrošinātu skaidrību, noteiktību un konsekvenci uzņēmumu, jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu un mikrouzņēmumu, praksē, šajā direktīvā ir paredzēts, ka 
Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm un ESAO un ar vairāku specializētu aģentūru 
palīdzību, sagatavo pamatnostādnes. Jau pastāv vairākas pamatnostādnes par 
pienācīgu rūpību, kuras ir izstrādājušas starptautiskas organizācijas un kuras Komisija 
varētu izmantot kā paraugu, izstrādājot pamatnostādnes saskaņā ar šo direktīvu, īpaši 
attiecībā uz ES uzņēmumiem. Papildus vispārējām pamatnostādnēm, kas varētu 
palīdzēt MVU to darbībā piemērot pienācīgu rūpību, Komisijai ir jāparedz konkrētām 
nozarēm domātu pamatnostādņu izstrāde un regulāri atjaunināts saraksts ar valstu 
faktu lapām, lai palīdzētu uzņēmumiem novērtēt riskus, kas ir saistīti ar to 
uzņēmējdarbību konkrētā jomā. Šajās faktu lapās jo īpaši ir jānorāda, kuras no 
konvencijām un līgumiem, kas ir uzskaitītas šīs direktīvas 3. pantā, attiecīgā valsts ir 
ratificējusi.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Priekšmets un mērķis

1. Šīs direktīvas piemērošanas mērķis ir nodrošināt, lai uzņēmumi, kas darbojas iekšējā tirgū, 
pildītu savu pienākumu ievērot cilvēktiesības, vidi un labu pārvaldību un savā darbībā un 
uzņēmējdarbības attiecību ietvaros veiktā darbībā neradītu vai neveicinātu cilvēktiesību, vides 
un labas pārvaldības apdraudējuma faktorus.

Šajā nolūkā tajā ir noteikts uzņēmumiem paredzēts prasību minimums, lai identificētu, 
novērstu, pārtrauktu, mazinātu, uzraudzītu, atklātu, uzskaitītu, risinātu un labotu cilvēktiesību, 
vides un pārvaldības riskus, ko šīs darbības var radīt. Koordinējot cilvēktiesību, vides un labas 
pārvaldības aizsardzības garantijas, minēto pienācīgas rūpības prasību mērķis ir uzlabot iekšējā 
tirgus darbību.  

2. Vēl viens šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai uzņēmumus var saukt pie atbildības par to 
negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām, vidi un pārvaldību, ko tie rada visā to vērtību ķēdē. 
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3. Šī direktīva ir spēkā, neskarot turpmākas pienācīgas rūpības prasības, kas ir noteiktas 
Savienības konkrētās nozares reglamentējošajos tiesību aktos, jo īpaši Regulā (ES) 
Nr. 995/20108 un Regulā (ES) 2017/8219. 

Nepārvaramas nesaderības gadījumā piemēro konkrētās nozares reglamentējošos tiesību aktus.

4. Šī direktīva neliedz dalībvalstīm saglabāt vai ieviest turpmākas vispārējas vai nozarei 
specifiskas pienācīgas rūpības prasības, ja vien tās nekavē šajā direktīvā paredzēto pienācīgas 
rūpības prasību efektīvu piemērošanu. 

5. Direktīvas īstenošana nekādā ziņā nav iemesls, lai pazeminātu cilvēktiesību vai vides 
vispārējo aizsardzības līmeni. Direktīvu piemēro, neskarot citus spēkā esošos apakšuzņēmuma 
līgumu vai piegādes ķēžu atbildības satvarus.

2. pants
Piemērošanas joma

1. Šo direktīvu piemēro visiem uzņēmumiem, kurus reglamentē kādas dalībvalsts tiesību akti 
vai tiem, kuri veic uzņēmējdarbību Savienības teritorijā. 

2. To piemēro arī uzņēmumiem ar ierobežotu atbildību, uz kuriem attiecas trešās valsts tiesību 
akti un kuri neveic uzņēmējdarbību Savienības teritorijā, ja tie darbojas iekšējā tirgū, pārdodot 
preces vai sniedzot pakalpojumus. Uzņēmumu, uz kuru attiecas trešās valsts tiesību akti un kurš 
neveic uzņēmējdarbību Savienības teritorijā, uzskata par atbilstīgu šai direktīvai, ja tas atbilst 
šajā direktīvā noteiktajām pienācīgas rūpības prasībām, kas transponētas tās dalībvalsts tiesību 
aktos, kurā tas darbojas. 

3. Dalībvalstis var atbrīvot mikrouzņēmumus, kā ir noteikts Direktīvā 2013/34/ES, no šajā 
direktīvā paredzēto pienākumu piemērošanas. 

3. pants
Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas: 

– „pienācīga rūpība” ir procedūra, ko uzņēmums ieviesis, lai noteiktu, izbeigtu, novērstu, 
mazinātu, uzraudzītu, atklātu, uzskaitītu, risinātu un likvidētu riskus, kas apdraud 
cilvēktiesības, tostarp sociālās un darba tiesības, vidi, tostarp klimata pārmaiņas, un pārvaldību 
gan savās darbībās, gan darījumu attiecībās.  

– „ieinteresētās personas” ir personas un personu grupas, kuru tiesības vai intereses var 

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 20. oktobra Regula (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus 
tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (Dokuments attiecas uz EEZ) 
(OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.).
9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Regula (ES) 2017/821, ar ko paredz piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska 
teritoriju izcelsmes alvu, tantalu un volframu, to rūdas un zeltu (OV L 130, 19.5.2017., 1. lpp.).
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ietekmēt cilvēktiesību, vides un labas pārvaldības riski, ko rada uzņēmums vai tā darījumu 
attiecības, kā arī organizācijas, kuru statūtos noteiktais mērķis ir aizsargāt cilvēktiesības, 
tostarp sociālās un darba tiesības, vidi un labu pārvaldību, un kuras cita starpā ietver darba 
ņēmējus un viņu pārstāvjus, vietējās kopienas, pamatiedzīvotājus, pilsoņu apvienības, 
arodbiedrības, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un uzņēmumu akcionārus.

– „darījumu attiecības” ir attiecību tīkls, ko uzņēmums veido ar darījumu partneriem un citām 
vienībām visā vērtību ķēdē, kā arī ar jebkuru citu nevalstisku vai valsts struktūru, kas ir tieši 
saistīta ar uzņēmuma saimniecisko darbību, produktiem vai pakalpojumiem. 

– „piegādātājs” ir visas darījumu attiecības, kas tieši vai netieši nodrošina kādu produktu vai 
pakalpojumu uzņēmumam. 

– „apakšuzņēmējs” ir visas darījumu attiecības, kas veido pakalpojumu vai darbību, kura 
nepieciešama cita uzņēmuma darbības pabeigšanai.

– „vērtības ķēde” ir visas uzņēmuma darbības, operācijas, darījumu attiecības un ieguldījumu 
ķēdes ES vai ārpus tās. Vērtību ķēde ietver vienības, ar kurām uzņēmumam ir tiešas vai netiešas 
darījumu attiecības augšupējā un lejupējā tirgū un kuras vai nu a) piegādā produktus vai sniedz 
pakalpojumus, kas veicina paša uzņēmuma produktus vai pakalpojumus, vai b) saņem 
produktus vai pakalpojumus no uzņēmuma.

– „risks” ir potenciāla vai faktiska nelabvēlīga ietekme uz indivīdiem, indivīdu grupām un 
citām organizācijām saistībā ar cilvēktiesībām, tostarp sociālajām un darba tiesībām, vidi un 
labu pārvaldību; 

– „cilvēktiesību apdraudējums” ir jebkura iespējama vai faktiska nelabvēlīga ietekme, kas var 
traucēt personām vai personu grupām pilnībā izmantot cilvēktiesības saistībā ar starptautiski 
atzītām cilvēktiesībām, ar to saprotot vismaz tās, kas paustas Starptautiskajā cilvēktiesību 
hartā, Apvienoto Nāciju Organizācijas cilvēktiesību instrumentos par to personu tiesībām, 
kuras pieder īpaši neaizsargātām grupām vai kopienām, un principus attiecībā uz 
pamattiesībām, kas izklāstīti SDO Deklarācijā par pamatprincipiem un tiesībām darbā, kā arī 
SDO Konvencijā par apvienošanās brīvību un SDO Konvencijā par visu veidu piespiedu 
darba atcelšanu, SDO Konvencijā par bērnu darba efektīvu atcelšanu un SDO Konvencijā par 
diskriminācijas izskaušanu attiecībā uz nodarbinātību un profesiju. Šie apdraudējumi ietver 
arī – bet neaprobežojas ar – negatīvu ietekmi attiecībā uz citām tiesībām, kas atzītas vairākās 
SDO konvencijās, piemēram, biedrošanās brīvību, minimālo vecumu, darba drošību un 
veselības aizsardzību un vienlīdzīgu atalgojumu, un tiesībām, kas atzītas Konvencijā par 
bērna tiesībām, Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartā, Amerikas Cilvēktiesību 
konvencijā, Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, Eiropas Sociālajā hartā, Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā un valstu konstitūcijās un tiesību aktos, ar kuriem atzīst vai īsteno 
cilvēktiesības.

– „vides risks” ir jebkura potenciāla vai faktiska nelabvēlīga ietekme, kas uz laiku vai pastāvīgi 
var kaitēt tiesībām uz veselīgu vidi, neatkarīgi no tās apmēra, ilguma vai biežuma. Šie riski 
ietver, bet neaprobežojas ar nelabvēlīgu ietekmi uz klimatu, dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu, bioloģisko daudzveidību un ekosistēmām. Šie riski ietver klimata pārmaiņas, 
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gaisa un ūdens piesārņojumu, mežu izciršanu, bioloģiskās daudzveidības zudumu un 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. 

– „pārvaldības risks" ir jebkāda potenciāla vai faktiska negatīva ietekme uz valsts, reģiona vai 
teritorijas labu pārvaldību. Tie ietver, bet neaprobežojas ar neatbilstību ESAO Pamatnostādnēm 
daudznacionāliem uzņēmumiem, VII nodaļai par kukuļošanas, uzpirkšanas un izspiešanas 
apkarošanu un ESAO Konvencijai par cīņu pret ārvalstu amatpersonu uzpirkšanu starptautiskos 
uzņēmējdarbības darījumos un korupcijas un kukuļošanas situācijām, kad uzņēmums 
nepamatoti ietekmē valsts amatpersonas vai novirza tām nepamatotas finansiālas priekšrocības, 
lai iegūtu privilēģijas vai netaisnīgi labvēlīgu attieksmi, pārkāpjot tiesību aktus, un ietverot 
situācijas, kurās kāds uzņēmums kļūst nelikumīgi iesaistīts vietējās politiskajās darbībās vai 
neatbilst piemērojamiem tiesību aktiem nodokļu jomā.   

4. pants
Pienācīgas rūpības stratēģija

1. Dalībvalstis paredz noteikumus, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi savās darbībās un darījumu 
attiecībās ar pienācīgu rūpību izturas pret cilvēktiesību, vides un pārvaldības riskiem. 

2. Uzņēmumi, izmantojot atbilstīgu uzraudzības metodiku, pastāvīgi nosaka un novērtē, vai to 
darbība un uzņēmējdarbības attiecības rada vai veicina cilvēktiesību, vides vai pārvaldības 
riskus.

3. Ja uzņēmums secina, ka tas nerada vai neveicina riskus, tas publicē attiecīgu paziņojumu, 
tostarp riska novērtējumu, ko pārskata, ja rodas jauni riski vai ja uzņēmums uzsāk jaunas 
darījumu attiecības, kas var radīt riskus.

4. Ja uzņēmums konstatē riskus, tas izstrādā pienācīgas rūpības stratēģiju. Pienācīgas rūpības 
stratēģijā:

(i) precizē riskus, kurus uzņēmums ir identificējis kā tādus, kas varētu rasties tā darbībā un 
darījumu attiecībās, un to smaguma un ārkārtas pakāpi;

(ii) publiski atklāj detalizētu, būtisku un jēgpilnu informāciju par uzņēmuma vērtību ķēdi, 
tostarp nosaukumus, atrašanās vietas un citu būtisku informāciju par meitasuzņēmumiem, 
piegādātājiem un uzņēmējdarbības partneriem tā vērtību ķēdē;

(iii) norāda politiku un pasākumus, ko uzņēmums plāno pieņemt, lai pārtrauktu, novērstu vai 
mazinātu minētos riskus; 

(iv) izveido prioritāšu noteikšanas politiku gadījumos, kad uzņēmums nespēj vienlaicīgi risināt 
visus riskus; uzņēmumi ņem vērā dažādo pastāvošo risku smaguma un ārkārtas pakāpi, risku 
apmēru un to, cik lielā mērā tie varētu būt neatgriezeniski, un vajadzības gadījumā izmanto 
prioritāšu noteikšanas politiku, risinot šos riskus; 

 norāda metodiku, kas izmantota stratēģijas noteikšanai, tostarp ieinteresētās personas, ar kurām 
notikusi apspriešanās;
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5. uzņēmumi dara visu iespējamo, lai identificētu apakšuzņēmējus un piegādātājus visā to 
vērtību ķēdē. 

6. Uzņēmumi norāda, kā to pienācīgas rūpības stratēģija ir saistīta ar to uzņēmējdarbības 
stratēģiju, politiku, tostarp pirkšanas politiku un procedūrām un ir integrēta tajās. 

7. Attiecībā uz uzņēmuma meitasuzņēmumiem vai sabiedrībām, ko kontrolē uzņēmums, 
uzskata, ka tie atbilst pienākumam izveidot pienācīgas rūpības stratēģiju, ja to mātesuzņēmums 
vai kontrolējošais uzņēmums tos iekļauj savā pienācīgas rūpības stratēģijā. 

8. Uzņēmumi veic vērtības ķēdes pienācīgu pārbaudi, kas ir proporcionāla un samērīga ar to 
konkrētajiem apstākļiem, jo īpaši to darbības nozari, piegādes ķēdes lielumu un garumu, 
uzņēmuma lielumu, jaudu, resursiem un piesaistītajiem līdzekļiem. 

9. Uzņēmumi, izmantojot līguma klauzulas un pieņemot rīcības kodeksus, nodrošina, ka to 
darījumu attiecībās tiek ieviesta un īstenota cilvēktiesību, vides un pārvaldības politika, kas 
atbilst to pienācīgas rūpības stratēģijai. 

10. Uzņēmumi regulāri pārbauda, vai apakšuzņēmēji un piegādātāji pilda savus pienākumus 
saskaņā ar 9. punktu.  

5. pants
Arodbiedrību iesaistīšana un apspriešanās ar ieinteresētajām personām 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumi, izstrādājot un īstenojot savu pienācīgas rūpības 
stratēģiju, godprātīgi veic efektīvas, jēgpilnas un informētas apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām tādā veidā, kas atbilst to lielumam un darbības būtībai un kontekstam, un jo īpaši 
garantē tiesības attiecīgā līmeņa arodbiedrībām iesaistīties pienācīgas rūpības stratēģijas 
godprātīgā izveidē un īstenošanā kopā ar savu uzņēmumu. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ieinteresētās personas ir tiesīgas pieprasīt uzņēmumam 
apspriesties ar tām saskaņā ar 1. punktu. 

3. Uzņēmums ievieš efektīvus aizsardzības mehānismus un pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
skartās vai potenciāli skartās ieinteresētās personas netiek pakļautas riskam, piedaloties 1. 
punktā minētajās apspriedēs.

4. Apspriešanās ar pirmiedzīvotājiem notiek saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību 
standartiem, tostarp brīvas, iepriekšējas un apzinātas piekrišanas standartu, un ievērojot 
pirmiedzīvotāju tiesības uz pašnoteikšanos. 

5. Darbiniekus vai viņu pārstāvjus informē un ar tiem apspriežas par viņu uzņēmuma pienācīgas 
rūpības stratēģiju saskaņā ar Direktīvu 2002/14/EK, ar ko izveido vispārīgu sistēmu darbinieku 
informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā, Direktīvu 2009/38/EK par Eiropas Uzņēmumu 
padomes izveidi un Padomes Direktīvu 2001/86/EK, ar ko papildina Eiropas uzņēmuma 
statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā.
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6. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja uzņēmums atsakās apspriesties ar ieinteresētajām 
personām, godprātīgi neiesaista arodbiedrības vai pienācīgi neinformē un nekonsultējas ar 
darba ņēmējiem vai to pārstāvjiem, ieinteresētās personas un arodbiedrības var vērsties ar šo 
jautājumu kompetentajā valsts iestādē.

6. pants
Pienācīgas rūpības stratēģijas publicēšana un paziņošana

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumi pienācīgas rūpības stratēģiju dara publiski pieejamu, 
piekļūstamu un bez maksas, jo īpaši uzņēmumu tīmekļa vietnēs.

2. Uzņēmumi dara zināmu savu pienācīgas rūpības stratēģiju saviem darbiniekiem un darījumu 
attiecībās iesaistītajiem, kā arī vienai no valsts kompetentajām iestādēm, kas izraudzīta saskaņā 
ar 14. pantu. 

3. Dalībvalstis izveido centralizētu platformu un nodrošina, ka uzņēmumi minētajā platformā 
augšupielādē savas pienācīgas rūpības stratēģijas vai 4. pantā minēto paziņojumu. 

7. pants
Nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšana

Šī direktīva neskar pienākumus, kas dažiem uzņēmumiem noteikti Direktīvā 2013/34/ES, 
iekļaut savā vadības ziņojumā nefinansiālu paziņojumu, tostarp aprakstu par uzņēmuma 
īstenoto politiku vismaz attiecībā uz vides, sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un pret kukuļošanu vērstiem jautājumiem 
un īstenotajām pienācīgas rūpības procedūrām. 

8. pants
Novērtējums un pienācīgas rūpības stratēģijas pārskatīšana

1. Uzņēmumi vismaz reizi gadā novērtē savas pienācīgas rūpības stratēģijas efektivitāti un 
piemērotību un vajadzības gadījumā to attiecīgi pārskata. 

2. Pienācīgas pārbaudes stratēģijas novērtējumu un pārskatīšanu veic, apspriežoties ar 
ieinteresētajām personām un iesaistot arodbiedrības tādā pašā veidā kā izstrādājot pienācīgas 
rūpības stratēģiju. 

3. Lielos uzņēmumos pienācīgas rūpības stratēģijas novērtēšanā un pārskatīšanā apspriežas ar 
12. pantā minēto padomdevēju komiteju.

9. pants
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Sūdzību izskatīšanas mehānismi

1. Uzņēmumi izveido sūdzību izskatīšanas mehānismu gan kā agrīnās brīdināšanas riska 
apzināšanos, gan kā sanācijas sistēmu, kas ļauj visām ieinteresētajām personām paust bažas par 
cilvēktiesību, vides vai pārvaldības riskiem. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumiem ir iespēja 
paredzēt šādu mehānismu, izmantojot sadarbības vienošanās ar citiem uzņēmumiem vai 
organizācijām.

2. Sūdzību izskatīšanas mehānismi ir likumīgi, pieejami, paredzami, droši, taisnīgi, pārredzami, 
ar tiesībām saderīgi un pielāgojami, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas 
uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipu 31. principā noteiktajos ārpustiesas sūdzību 
izskatīšanas mehānismu efektivitātes kritērijos. Ar tiem paredz anonīmas sūdzības.

3. Sūdzību izskatīšanas mehānisms nodrošina savlaicīgu un efektīvu atbildi ieinteresētajām 
personām gan brīdinājumu un sūdzību gadījumos, gan sanācijas gadījumos.

4. Uzņēmumi publicē informāciju par bažām, kas paustas, izmantojot to sūdzību izskatīšanas 
mehānismus, kā arī sanācijas pasākumus, un regulāri ziņo par šajos gadījumos panākto 
progresu. 

5. Izmantojot sūdzību izskatīšanas mehānismus, ir tiesības iesniegt uzņēmumam priekšlikumus 
par to, kā novērst riskus. 

6. Sūdzību mehānismus izstrādā partnerībā ar ieinteresētajām personām, jo īpaši darba ņēmēju 
pārstāvjiem, un tos pārvalda sadarbībā ar viņiem. Darba ņēmēju pārstāvjiem piešķir 
nepieciešamos resursus, lai viņi varētu veikt savus pienākumus šajā jomā, tostarp, lai izveidotu 
saikni ar arodbiedrībām un darba ņēmējiem uzņēmumos, ar kuriem galvenajam uzņēmumam ir 
darījumu attiecības. 

10. pants
Ārpustiesas risinājumi

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja uzņēmums, jo īpaši izmantojot savu sūdzību izskatīšanas 
mehānismu, konstatē, ka tas ir nodarījis vai veicinājis kaitējumu, tas paredz sanāciju vai 
sadarbojas tās ietvaros. 

2. Tiesiskās aizsardzības līdzekli var ierosināt, izmantojot 9. pantā paredzēto sūdzību 
izskatīšanas mehānismu. 

3. Tiesiskās aizsardzības līdzekli nosaka, apspriežoties ar skartajām ieinteresētajām personām, 
un tas var būt viens vai vairāki šādi tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kuru uzskaitījums nav 
izsmeļošs: finansiāla vai nefinansiāla kompensācija, atjaunošana darbā, publiska atvainošanās, 
restitūcija, rehabilitācija vai ieguldījums izmeklēšanā. 

4. Uzņēmumi novērš papildu kaitējumu, sniedzot garantijas, ka pārkāpumi neatkārtosies.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmuma priekšlikums par tiesiskās aizsardzības līdzekli neliedz 
skartajām ieinteresētajām personām iesniegt civilprasību saskaņā ar valsts tiesību aktiem.  
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11. pants
Atbildība attiecībā uz pienācīgas rūpības procedūru

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmuma pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru locekļiem, 
rīkojoties saskaņā ar pilnvarām, kas tiem piešķirtas ar valsts tiesību aktiem, ir kolektīva 
atbildība par to, lai nodrošinātu, ka pienācīgas rūpības process un uzņēmuma uzņēmējdarbības 
lēmumi, tostarp atalgojuma politika, atbilst šai direktīvai. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka to normatīvie un administratīvie akti par saistībām un atbildību, 
vismaz attiecībā uz uzņēmumu, tiek piemēroti uzņēmumu administratīvo, vadības un 
uzraudzības struktūru locekļiem attiecībā uz 1. punktā minēto pienākumu pārkāpumiem.

12. pants
Speciālās zināšanas par pienācīgu rūpību 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmuma vadības struktūrai ir vajadzīgās kvalifikācijas, 
zināšanas un kompetence attiecībā uz pienācīgu rūpību.

2. Lielie uzņēmumi izveido padomdevēju komiteju, kuras uzdevums ir konsultēt uzņēmumu 
vadības struktūru par pienācīgas rūpības jautājumiem, un ierosina pasākumus, lai pārtrauktu, 
uzraudzītu, atklātu, risinātu, novērstu un mazinātu riskus. Padomdevēju komiteju sastāvā 
iekļauj ieinteresētās personas un ekspertus.

13. pants
Nozaru pienācīgas rūpības rīcības plāni

1. Dalībvalstis var mudināt uzņēmumus pieņemt nozaru pienācīgas rūpības rīcības plānus, 
kuru mērķis ir koordinēt uzņēmumu pienācīgas rūpības stratēģijas ekonomikas nozarē.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ieinteresētajām personām, jo īpaši arodbiedrībām, ir tiesības 
piedalīties nozares pienācīgas rūpības rīcības plānu izstrādē.

3. Nozaru pienācīgas rūpības rīcības plānos uzņēmumiem, kas ietilpst to piemērošanas jomā, 
var paredzēt vienotu kopīgu sūdzību izskatīšanas mehānismu. Sūdzību izskatīšanas mehānisms 
atbilst šīs direktīvas 9. pantam.   

4. Nozaru sūdzību mehānismus izstrādā partnerībā ar ieinteresētajām personām, un tos pārvalda 
sadarbībā ar viņiem. 

5. Arodbiedrībām piešķir nepieciešamos resursus, lai viņi varētu veikt savus pienākumus šajā 
jomā, tostarp, lai izveidotu saikni ar arodbiedrībām un darba ņēmējiem uzņēmumos, ar kuriem 
galvenajam uzņēmumam ir darījumu attiecības.

14. pants
Uzraudzība 
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1. Katra dalībvalsts izraugās vienu vai vairākas valsts kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas 
par šīs direktīvas piemērošanas uzraudzību, kā tā transponēta valsts tiesību aktos, un par 
pienācīgas pārbaudes paraugprakses izplatīšanu. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts kompetentās iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar 1. punktu, 
ir neatkarīgas un ka tām ir nepieciešamie cilvēkresursi, tehniskie un finanšu resursi, telpas, 
infrastruktūra un speciālās zināšanas, lai efektīvi veiktu savus pienākumus.

3. Dalībvalstis līdz [direktīvas transponēšanas datums] dara Komisijai zināmus kompetento 
iestāžu nosaukumus un adreses. Dalībvalstis informē Komisiju par visām kompetento iestāžu 
nosaukumu un adrešu maiņām. 

4. Komisija dara publiski pieejamu, tostarp internetā, kompetento iestāžu sarakstu. Komisija 
minēto sarakstu pastāvīgi atjaunina.

15. pants
Izmeklēšana attiecībā uz uzņēmumiem

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes ir pilnvarotas veikt izmeklēšanu, lai nodrošinātu, ka 
uzņēmumi pilda šajā direktīvā noteiktos pienākumus. Kompetentās iestādes ir pilnvarotas veikt 
uzņēmumu pārbaudes un intervijas ar skartajām vai potenciāli skartajām ieinteresētajām 
personām vai to pārstāvjiem.

2. Šā panta 1. punktā minēto izmeklēšanu veic, vai nu izmantojot uz risku balstītu pieeju, vai 
gadījumā, ja kompetentās iestādes rīcībā ir attiecīga informācija, tostarp pamatojoties uz trešo 
pušu iesniegtām pamatotām sūdzībām. 

3. Dalībvalstis atvieglo 2. punktā minēto sūdzību iesniegšanu trešām pusēm, izmantojot tādus 
pasākumus kā sūdzību iesniegšanas veidlapas un nodrošinot, ka sūdzības pēc sūdzības 
iesniedzēja pieprasījuma paliek anonīmas. Dalībvalstis nodrošina, ka minēto veidlapu var 
aizpildīt arī elektroniski. 

4. Kompetentā iestāde saprātīgā termiņā informē sūdzības iesniedzēju par izmeklēšanas gaitu 
un rezultātiem, jo īpaši, ja ir nepieciešama turpmāka izmeklēšana vai koordinācija ar citu 
uzraudzības iestādi.

5. Ja saskaņā ar 1. punktu veikto darbību rezultātā kompetentā iestāde konstatē, ka nav ievērota 
šī direktīva, tā attiecīgajam uzņēmumam dod pietiekami daudz laika, lai veiktu korektīvus 
pasākumus. 

6. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja šīs direktīvas neievērošana varētu radīt 
neatgriezenisku kaitējumu, kompetentā iestāde var likt attiecīgajam uzņēmumam pieņemt 
pagaidu pasākumus vai uz laiku apturēt uzņēmuma darbību.

7. Dalībvalstis saskaņā ar 19. pantu paredz sodus uzņēmumiem, kas noteiktajā termiņā neveic 
korektīvus pasākumus. 

8. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes glabā uzskaiti par  1. punktā minētajām 
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pārbaudēm, īpaši norādot šo pārbaužu raksturu un rezultātus, kā arī uzskaiti par jebkuru 
paziņojumu attiecībā uz korektīvām darbībām, ko veic saskaņā ar 5. punktu. 
 
9. Šā panta 1. punktā minēto pārbaužu dokumentāciju glabā vismaz piecus gadus.

16. pants
Pamatnostādnes

1. Lai uzņēmumiem, jo īpaši maziem, vidējiem un mikrouzņēmumiem, radītu skaidrību un 
noteiktību, kā arī nodrošinātu to prakses konsekvenci, Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm 
un ESAO un ar Pamattiesību aģentūras, Eiropas Vides aģentūras un Eiropas Mazo un vidējo 
uzņēmumu aģentūras palīdzību publicē vispārīgas nesaistošas pamatnostādnes uzņēmumiem 
par to, kā vislabāk izpildīt šajā direktīvā noteiktos pienācīgas rūpības pienākumus. Šajās 
pamatnostādnēs sniedz praktiskus norādījumus par to, kā pienācīgas rūpības pienākumiem var 
piemērot proporcionalitāti atkarībā no uzņēmuma lieluma un nozares, kurā tas darbojas. 
Pamatnostādnes dara pieejamas ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

2. Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm un ESAO un ar Pamattiesību aģentūras, Eiropas 
Vides aģentūras un Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu aģentūras palīdzību var sagatavot īpašas 
nesaistošas pamatnostādnes uzņēmumiem, kas darbojas konkrētās nozarēs.

3. Sagatavojot šā panta 1. un 2. punktā minētās nesaistošās pamatnostādnes, pienācīgi ņem vērā 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vadošos principus uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, SDO 
Trīspusējo deklarāciju par principiem attiecībā uz daudznacionāliem uzņēmumiem un sociālo 
politiku, ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas atbildīgai uzņēmējdarbībai, ESAO Vadlīnijas 
daudznacionāliem uzņēmumiem, ESAO Vadlīnijas par atbildīgām derīgo izrakteņu piegādes 
ķēdēm, ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas attiecībā uz atbildīgām piegādes ķēdēm apģērbu 
un apavu ražošanas nozarē, ESAO Atbildīgas uzņēmējdarbības vadlīnijas intitucionālajiem 
ieguldītājiem un ESAO un ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas vadlīnijas par 
atbildīgām piegādes ķēdēm lauksaimniecībā.

4. Eiropas Komisija regulāri atjaunina valstu faktu lapas un dara tās publiski pieejamas, lai 
sniegtu atjauninātu informāciju par starptautiskajām konvencijām un līgumiem, ko ratificējis 
katrs Savienības tirdzniecības partneris.  

17. pants
Īpaši pasākumi mazo, vidējo un mikrouzņēmumu atbalstam

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ir pieejams īpašs portāls maziem, vidējiem un mikrouzņēmumiem, 
kurā tie var lūgt norādījumus un saņemt papildu atbalstu un informāciju par to, kā vislabāk 
pildīt savus pienācīgas rūpības pienākumus.

2. Mazie, vidējie uzņēmumi un mikrouzņēmumi ir tiesīgi saņemt finansiālu atbalstu, lai veiktu 
savus pienācīgas rūpības pienākumus saskaņā ar Savienības programmām mazo, vidējo un 
mikrouzņēmumu atbalstam.
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18. pants
Sadarbība ES līmenī

1. Komisija izveido Eiropas kompetento iestāžu komiteju, lai atvieglotu regulatīvās un 
uzraudzības prakses koordinēšanu un konverģenci un uzraudzītu valstu kompetento iestāžu 
darbību.

2. Komisija ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras, Eiropas Vides aģentūras un Eiropas 
Mazo un vidējo uzņēmumu aģentūras atbalstu, pamatojoties uz informāciju, ar ko apmainās 
valstu kompetentās iestādes, un sadarbībā ar citiem publiskā sektora ekspertiem un 
ieinteresētajām personām publicē ikgadēju pienācīgas rūpības īstenošanas rezultātu 
apkopojumu. 

19. pants
Sodi

1. Dalībvalstis nosaka sodus, ko piemēro par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu minēto sodu 
piemērošanu. Paredzētie sodi ir efektīvi, samērīgi un preventīvi.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka to, ka uzņēmums atkārtoti pārkāpj valsts noteikumus, kas pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, atzīst par noziedzīgu nodarījumu, ja tas izdarīts tīši vai rupjas 
neuzmanības dēļ. Dalībvalstis veic nepieciešams pasākumus, lai nodrošinātu, ka šie nodarījumi 
ir sodāmi ar efektīviem, samērīgiem un preventīviem kriminālsodiem.

20. pants
Civiltiesiskā atbildība

Tas, ka uzņēmums ir īstenojis pienācīgu rūpību saskaņā ar šajā direktīvā izklāstītajām prasībām, 
neatbrīvo uzņēmumu no civiltiesiskās atbildības, kas tam var rasties saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem. 

21. pants
Transponēšana

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības līdz ... [24 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] . Dalībvalstis par to tūlīt 
informē Komisiju.

2. Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu 
atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda 
atsauce.

3. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem 
jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.
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22. pants
Stāšanās spēkā 

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

****

Papildus priekšlikumam direktīvai par pienācīgu rūpību uzņēmumu darbībā un uzņēmumu 
atbildību Komisija iesniedz divus papildu priekšlikumus, lai grozītu attiecīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju 
un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās10 („Briseles I regula”) un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II)11, ņemot vērā šādu ierosināto tekstu. 

****

10 OV L 351, 20.12.2012., 1. lpp.
11 OV L 199, 31.7.2007., 40. lpp. 
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II. IETEIKUMI EIROPAS PARLAMNTA UN PADOMES REGULAI, ar ko groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un 
komerclietās (BRISELE I).

PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA TEKSTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 12. decembra Regulu (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu 

un izpildi civillietās un komerclietās

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 67. panta 4. punktu un 81. 
panta 2. punkta a), c) un e) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta pieprasījumu Eiropas Komisijai1,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas  procedūru,

tā kā:

1. Apvienoto Nāciju Organizācijas uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipi 
(UNGP), kas pieņemti 2011. gadā, ir jauns pavērsiens debatēs par uzņēmējdarbību 
un cilvēktiesībām, 

2. ANO VP balstās uz satvaru „Aizsargāt, ievērot un atlīdzināt” un ievieš trīs pīlārus, 
kuros jārīkojas. Pirmais pīlārs ir vērsts uz valsts pienākumu aizsargāt pret 
cilvēktiesību pārkāpumiem, otrais – uz uzņēmumu atbildību par cilvēktiesību 
ievērošanu un trešais – uz cietušo tiesībām uz efektīvu tiesisko aizsardzību, ja viņu 
cilvēktiesības ir aizskartas. 

3. UNGP plaši atsaucas uz pienācīgu rūpību kā uz mehānismu, lai padarītu 
darbotiesspējīgu ANO satvara otro pīlāru, un ar Direktīvu xxx/xxxx par pienācīgu 
rūpību uzņēmumu darbībā un uzņēmumu atbildību Savienības līmenī ir ieviestas 
obligātas uzticamības pārbaudes prasības uzņēmumiem, uz kuriem attiecas 
Direktīvas 2013/34/ES piemērošanas joma.

4. Lai īstenotu ANO satvara trešo pīlāru un veicinātu cietušo no cilvēktiesību 
pārkāpumiem piekļuvi efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ir jāgroza 
Regula (ES) Nr. 1215/2012.

5. Ar šo regulu Regulas (ES) Nr. 1215/2012 8. pantā ievieš jaunu 5. punktu, lai 
nodrošinātu, ka ES uzņēmumus var saukt pie atbildības par to lomu cilvēktiesību 
pārkāpumos trešās valstīs. Šis jaunais noteikums paplašina dalībvalstu tiesu 
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jurisdikciju, kurās varētu vērsties, lai izspriestu  ar uzņēmējdarbību saistītas 
civillietas pret ES uzņēmumiem par cilvēktiesību pārkāpumiem, ko izraisījuši to 
meitasuzņēmumi vai piegādātāji trešās valstīs. Pēdējā minētajā gadījumā 
noteikums paredz, ka uzņēmumam ir jābūt līgumattiecībām ar piegādātāju.  

6. Ar šo regulu tiek ieviests arī jauns 26.a pants, kurā iekļauts forum necessitatis 
princips, kam vajadzētu būt atkarīgam no diviem elementiem, proti, no riska, ka 
trešā valstī, kurā ir noticis cilvēktiesību pārkāpums, var tikt liegta iespēja vērsties 
tiesā, un no pietiekami ciešas saiknes ar attiecīgo dalībvalsti. Šāds noteikums jau ir 
spēkā ES tiesību aktos, piemēram, Regulas Nr. 650/2012 par mantošanas lietām 
11. pantā un Regulas Nr. 4/2009 par uzturēšanas saistībām 7. pantā. Šis jaunais 
noteikums izņēmuma kārtā piešķir jurisdikciju dalībvalstu tiesām, ja tām nav 
jurisdikcijas saskaņā ar citiem Regulas (ES) Nr. 1215/2012 noteikumiem, lemt par 
ar uzņēmējdarbību saistītām civilprasībām attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem, 
kas celtas pret uzņēmumiem, kuri atrodas trešās valstīs, bet iekļaujas ES 
uzņēmuma piegādes ķēdē, ar noteikumu, ka minētajā trešā valstī, ar kuru lieta ir 
cieši saistīta, tiesvedību pamatoti nevar uzsākt vai veikt, vai tā būtu neiespējama. 
Turklāt ar noteikumu tiek pieprasīts, lai strīdam būtu pietiekama saikne ar 
dalībvalsti, kuras tiesā iesniegta prasība.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regulas (ES) Nr. 1215/2012 par 
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās grozījums

Regulu (ES) Nr. 1215/2012 groza šādi:

(1) regulas 8. pantā iekļauj jaunu 5. punktu:

(5)  Civilprasības, kuras izriet no cilvēktiesību pārkāpumiem vērtības ķēdē, uz kuru 
attiecas Direktīvas xxx/xxxx par pienācīgu rūpību uzņēmumu darbībā un uzņēmumu 
atbildību piemērošanas joma, pret uzņēmumu, kura domicils ir kādā dalībvalstī, var 
celt prasību arī tiesā dalībvalstī, kurā tam ir domicils vai kurā tas darbojas, ja trešā 
valstī nodarīto kaitējumu var attiecināt uz meitasuzņēmumu vai citu uzņēmumu, ar 
kuru mātesuzņēmumam ir darījumu attiecības Direktīvas xxx/xxxx par pienācīgu 
rūpību uzņēmumu darbībā un uzņēmumu atbildību 3. panta nozīmē. 

(2) iekļauj jaunu 26.a pantu: 

26.a pants
Attiecībā uz civilprasībām, kas izriet no cilvēktiesību pārkāpumiem, kuri ir saistīti ar 
uzņēmējdarbību tāda uzņēmuma vērtības ķēdē, kura domicils ir Savienībā vai kurš 
darbojas Savienībā Direktīvas xxx/xxxx par pienācīgu rūpību uzņēmumu darbībā un 
uzņēmumu atbildību piemērošanas jomā, ja nevienai no dalībvalstu tiesām nav 
jurisdikcijas saskaņā ar šo regulu, dalībvalsts tiesas izņēmuma kārtā var izspriest lietu, 
ja to prasa tiesības uz taisnīgu tiesu vai tiesības uz tiesas pieejamību, jo īpaši: a) ja trešā 
valstī, ar ko strīds ir cieši saistīts, tiesvedību saprātīgi nevar uzsākt vai izskatīt vai šajā 
trešā valstī tas nebūtu iespējams; vai b) ja trešā valstī taisītu spriedumu par prasību 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem nevarētu atzīt un izpildīt dalībvalstī, kuras tiesā iesniegta 
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prasība, un šāda atzīšana un izpilde ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka tiek īstenotas 
prasītāja tiesības; un strīdam ir pietiekama saikne ar dalībvalsti, kuras tiesā prasība 
iesniegta.

III. IETEIKUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS IZSTRĀDEI, ar 
ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām 
(Roma II),

PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA TEKSTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas piemērojami 

ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 67. panta 4. punktu un 81. 
panta 2. punkta a) un c) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta pieprasījumu Eiropas Komisijai1,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas  procedūru,

tā kā:

1. Iekšējā tirgus pareizai darbībai nolūkā veicināt tiesvedības iznākuma paredzamību, 
noteiktību attiecībā uz piemērojamiem tiesību aktiem un spriedumu brīvu apriti ir 
nepieciešams, lai dalībvalstu kolīziju normas paredzētu vienas un tās pašas valsts 
tiesību aktus neatkarīgi no tā, kuras valsts tiesā celta prasība. 

2. Šim nolūkam Savienība ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 
11. jūlija Regulu (EK) Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas piemērojami 
ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II).

3. Regulas Roma II 4. panta 1. punktā ir noteikts vispārīgs princips, saskaņā ar kuru 
tiesību akti, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām, kuras izriet no neatļautas 
darbības, ir tās valsts tiesību akti, kurā radies kaitējums, neatkarīgi no tā, ar kuru valsti 
ir saistīts notikums, kas radījis kaitējumu, un neatkarīgi no tā, kurā valstī vai kurās 
valstīs radušās netiešas minētā notikuma sekas.
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4. Roma II regulas 4. panta 1. punkta vispārīgā principa piemērošana var radīt būtiskas 
problēmas prasītājiem, kas cietuši no cilvēktiesību pārkāpumiem, jo īpaši gadījumos, 
kad uzņēmumi ir lieli daudznacionāli uzņēmumi, kas darbojas valstīs ar zemiem 
cilvēktiesību standartiem, kurās viņiem gandrīz nav iespējams saņemt taisnīgu 
kompensāciju. Tomēr, lai gan Roma II regulā ir paredzēti īpaši noteikumi attiecībā uz 
konkrētām nozarēm, tostarp kaitējumu videi, tajā nav iekļauti nekādi īpaši noteikumi 
attiecībā uz cilvēktiesību prasībām, kas saistītas ar uzņēmējdarbību.

5. Lai mainītu šo situāciju, Roma II regula būtu jāgroza, lai iekļautu konkrētu tiesību 
aktu izvēli attiecībā uz civilprasībām saistībā ar iespējamiem ar uzņēmējdarbību 
saistītiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko ES uzņēmumi izdarījuši trešās valstīs, kas 
ļautu prasītājiem, kuri ir cietuši cilvēktiesību pārkāpumos, ko, iespējams, izdarījuši 
uzņēmumi, kuri darbojas Savienībā, izvēlēties tiesību aktu ar augstiem cilvēktiesību 
standartiem. Tādēļ Regulā (EK) Nr. 864/2007 būtu jāiekļauj jauns 26.a pants, lai 
personas, kas cietušas ar uzņēmējdarbību saistītos cilvēktiesību pārkāpumos, varētu 
izvēlēties starp tās valsts tiesību aktiem, kurā radies kaitējums (lex loci damni), un tās 
valsts tiesību aktiem, ar kuru ir saistīts notikums, kas radījis kaitējumu (lex loci delicti 
commissi), un tajā vietā spēkā esošajiem tiesību aktiem, kurā atbildētājam 
uzņēmumam ir domicils vai, ja nav domicila attiecīgajā dalībvalstī, vietā, kur 
uzņēmums veic savu darbību.  

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 864/2007 par tiesību 
aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām („Roma II”) grozījums

1. pants

Regulu (ES) Nr. 864/2007 groza šādi:

(1) iekļauj šādu pantu:

6.a pants

Ar uzņēmējdarbību saistītas prasības cilvēktiesību jomā 

Attiecībā uz civilprasībām, kuras izriet no cilvēktiesību pārkāpumiem un ir saistītas ar 
uzņēmējdarbību tāda uzņēmuma vērtības ķēdē, kura domicils ir kādā no Savienības 
dalībvalstīm vai kurš darbojas Savienībā Direktīvas xxx/xxxx par pienācīgu rūpību uzņēmumu 
darbībā un uzņēmumu atbildību piemērošanas jomā, tiesību akti, kas piemērojami 
ārpuslīgumiskām saistībām, kuras izriet no nodarītā kaitējuma, ir tiesību akti, kas noteikti 
saskaņā ar 4. panta 1. punktu, ja vien persona, kas prasa zaudējumu atlīdzību, neizvēlas pamatot 
savu prasību ar tās valsts tiesību aktiem, ar kuru ir saistīts notikums, kas radījis kaitējumu, vai 
ar tās valsts tiesību aktiem, kurā atrodas mātesuzņēmuma domicils, vai, ja tam nav domicila 
kādā dalībvalstī, — ar tās valsts tiesību aktiem, kurā uzņēmums darbojas.


