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Изменение 22
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) С цел да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, които се 
извършват към правителствата,
големите предприятия и 
предприятията, извършващи дейност в 
обществен интерес, които 
осъществяват дейност в областта на 
добивната промишленост или 
дърводобив от девствени гори, следва 
да оповестяват в отделен доклад на 
годишна основа съществените 
плащания, извършени към 
правителствата на държавите, в които 
осъществяват дейност. Такива 
предприятия функционират в държави, 
които са богати на природни ресурси, 
по-специално минерали, нефт, природен 
газ, както и девствени гори. Докладът 
следва да включва видовете плащания, 
които са съпоставими с 
оповестяваните от предприятие, 
участващо в Инициативата за 
прозрачност в добивната промишленост
(ИПДП). Инициативата е допълнение 
към Плана за действие на ЕС за 
прилагане на законодателството в 
областта на горите, управлението и 
търговията и регламента за дървения 
материал, които изискват от търговците 
с изделия от дървен материал да 
извършват надлежен комплексен 
анализ, за да не се позволява на пазара 
на ЕС да се продава незаконен дървен 
материал.

(32) С цел да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, които се 
извършват към правителствата, всички 
големи предприятия и предприятията, 
извършващи дейност в обществен 
интерес, следва да оповестяват, като 
част от годишния доклад за 
финансовите отчети, доклад относно
съществените плащания, извършени 
към правителствата на държавите, в 
които осъществяват дейност, както и 
допълнителна финансова информация 
относно техните дейности в трети 
страни. Оповестяването на тези 
данни има за цел да осигури 
възможност на инвеститорите да 
вземат по-добре информирани 
решения, да подобри корпоративното 
управление и отчетността и да 
допринесе за ограничаване на 
укриването на данъци. Докладът 
следва да включва оповестявания на 
равнище държава. Освен това, когато
такива предприятия функционират в
добива на природни ресурси, по-
специално минерали, нефт, природен 
газ, както и девствени гори, както и в 
риболовни дейности, докладването 
посочва и конкретния проект или 
проекти, за който са били 
предназначени тези плащания.
Докладът следва съответно да укрепва 
изискванията за оповестяване 
съгласно Инициативата за прозрачност 
в добивната промишленост (ИПДП).
Инициативата е допълнение към Плана 
за действие на ЕС за прилагане на 
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законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията и регламента 
за дървения материал, които изискват от 
търговците с изделия от дървен 
материал да извършват надлежен 
комплексен анализ, за да не се 
позволява на пазара на ЕС да се продава 
незаконен дървен материал.

Or. en

Изменение 23
Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) С цел да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, които се 
извършват към правителствата, 
големите предприятия и предприятията, 
извършващи дейност в обществен 
интерес, които осъществяват дейност в 
областта на добивната промишленост 
или дърводобив от девствени гори, 
следва да оповестяват в отделен доклад 
на годишна основа съществените 
плащания, извършени към 
правителствата на държавите, в които 
осъществяват дейност. Такива 
предприятия функционират в държави, 
които са богати на природни ресурси, 
по-специално минерали, нефт, природен 
газ, както и девствени гори. Докладът 
следва да включва видовете плащания, 
които са съпоставими с 
оповестяваните от предприятие, 
участващо в Инициативата за 
прозрачност в добивната промишленост
(ИПДП). Инициативата е допълнение 
към Плана за действие на ЕС за 
прилагане на законодателството в 
областта на горите, управлението и 
търговията и регламента за дървения 

(32) С цел да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, които се 
извършват към правителствата, 
големите предприятия и предприятията, 
извършващи дейност в обществен 
интерес, които осъществяват дейност в 
областта на добивната промишленост 
или дърводобив от девствени гори, 
следва да оповестяват в отделен доклад 
на годишна основа съществените 
плащания, извършени към 
правителствата на държавите, в които 
осъществяват дейност. Такива 
предприятия функционират в държави, 
които са богати на природни ресурси, 
по-специално минерали, нефт, природен 
газ, както и девствени гори. Докладът
посочва и конкретния проект или 
проекти, за който са били 
предназначени тези плащания и
следва да укрепва изискването за 
оповестяване съгласно Инициативата 
за прозрачност в добивната 
промишленост (ИПДП). Инициативата е 
допълнение към Плана за действие на 
ЕС за прилагане на законодателството в 
областта на горите, управлението и 
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материал, които изискват от търговците 
с изделия от дървен материал да 
извършват надлежен комплексен 
анализ, за да не се позволява на пазара 
на ЕС да се продава незаконен дървен 
материал.

търговията и регламента за дървения 
материал, които изискват от търговците 
с изделия от дървен материал да 
извършват надлежен комплексен 
анализ, за да не се позволява на пазара 
на ЕС да се продава незаконен дървен 
материал.

Or. en

Изменение 24
Thijs Berman, Michael Cashman

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Докладите следва да служат за 
улесняване на правителствата на 
богатите на ресурси държави при 
прилагане на принципите и 
критериите на ИПДП и при 
отчитане пред техните граждани на 
плащанията, които въпросните 
правителства получават от 
предприятията, осъществяващи дейност 
в добивната промишленост, или 
предприятията, извършаващи 
дърводобив от девствени гори, в
рамките на тяхната юрисдикция.
Докладът следва да включва 
оповестявания на равнище държава и 
проект, като проектът се приема за най-
ниското равнище оперативна 
отчетна единица, на което 
предприятието изготвя редовни 
вътрешни доклади за дейността, 
като концесия, географски басейн и 
т.н., когато по такива проекти е 
имало плащания. С оглед на общата 
цел за насърчаване на доброто 
управление в тези държави, 
съществеността на плащанията, 
които се отчитат, следва да бъде
преценена по отношение на 

(33) Докладите следва да служат за 
улесняване на „отчетността“ на
правителствата пред техните граждани
на плащанията, които получават от 
предприятията, осъществяващи дейност 
в рамките на тяхната юрисдикция.
Отчетът следва да включва 
оповестявания на равнище държави. За 
предприятия, които осъществяват 
дейност в областта на добивната 
промишленост или дърводобив от 
девствени гори, оповестяването се 
прави и на равнище проект, като 
проектът се приема за еквивалентен на 
дейност, регулирана чрез договор, 
лиценз, лизинг, концесия или друго 
правно споразумение. В случаите, 
когато каквито и да било задължения 
за плащане възникват на различна 
основа, отчитането се прави на тази 
основа. С оглед на общата цел за 
насърчаване на доброто управление, 
всички видове плащания се отчитат,
когато се прецени, че имат 
съществено въздействие върху 
икономиката или обществото в една 
държава на местно, регионално или 
национално равнище и тези 
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получаващото правителство. Могат 
да бъдат предвидени разнообразни 
критерии за същественост, като 
плащания в абсолютно изражение 
или като процентен праг (например 
плащания, надвишаващи определен 
процент от БВП на държавата), 
като те могат да бъдат определени 
посредством делегиран акт. В рамките 
на пет години от влизането в сила на 
директивата, Комисията следва да 
направи преглед на изискванията за 
докладване и отчитане и да докладва за 
неговите резултати. Прегледът следва да
анализира ефективността на 
изискванията при отчитане на
международното развитие, в частност 
в области като 
конкурентоспособността и 
енергийната сигурност, както и 
опита на съставителите и 
ползвателите на информацията във 
връзка с плащанията, а също така дали 
би било целесъобразно включването 
на допълнителна информация за тях 
като крайните данъчни ставки и 
информация за получателя (за 
банковата му сметка).

въздействия се обхващат от всеки 
праг. Въвеждат се правила, за да се 
гарантира, че никой праг не може да
бъде заобиколен. В рамките на две
години от влизането в сила на 
директивата, Комисията следва да 
направи преглед на изискванията за 
докладване и отчитане и да докладва за 
неговите резултати. Прегледът следва да
вземе предвид международното 
развитие, напредъка към световните 
стандарти в тази област и да 
докладва относно въздействията от 
това законодателство върху трети 
страни, по-специално при 
постигането на целите на 
повишената прозрачност на
плащанията към правителствата.

Or. en

Изменение 25
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Докладите следва да служат за 
улесняване на правителствата на 
богатите на ресурси държави при 
прилагане на принципите и критериите 
на ИПДП и при отчитане пред техните 
граждани на плащанията, които 

(33) Докладите следва да служат за 
улесняване на правителствата да се 
отчитат пред техните граждани за 
плащанията, които въпросните 
правителства получават от 
предприятията, осъществяващи 
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въпросните правителства получават от 
предприятията, осъществяващи дейност 
в добивната промишленост, или 
предприятията, извършаващи 
дърводобив от девствени гори, в 
рамките на тяхната юрисдикция.
Докладът следва да включва 
оповестявания на равнище държава и
проект, като проектът се приема за
най-ниското равнище оперативна 
отчетна единица, на което 
предприятието изготвя редовни 
вътрешни доклади за дейността,
като концесия, географски басейн и 
т.н., когато по такива проекти е 
имало плащания. С оглед на общата 
цел за насърчаване на доброто 
управление в тези държави,
съществеността на плащанията,
които се отчитат, следва да бъде 
преценена по отношение на 
получаващото правителство. Могат 
да бъдат предвидени разнообразни 
критерии за същественост, като
плащания в абсолютно изражение 
или като процентен праг (например 
плащания, надвишаващи определен 
процент от БВП на държавата), 
като те могат да бъдат определени 
посредством делегиран акт. В рамките 
на пет години от влизането в сила на 
директивата, Комисията следва да 
направи преглед на изискванията за 
докладване и отчитане и да докладва за 
неговите резултати. Прегледът следва да 
анализира ефективността на 
изискванията при отчитане на
международното развитие, в 
частност в области като 
конкурентоспособността и 
енергийната сигурност, както и опита 
на съставителите и ползвателите на 
информацията във връзка с плащанията, 
а също така дали би било целесъобразно 
включването на допълнителна 
информация за тях като крайните 
данъчни ставки и информация за 

дейност в рамките на тяхната 
юрисдикция. Когато такива 
предприятия функционират в добива 
на природни ресурси, докладите 
следва да служат за улесняване на 
правителствата на богатите на 
ресурси държави при прилагане на 
принципите и критериите на ИПДП и 
при отчитане пред техните граждани на 
плащанията, които въпросните 
правителства получават от 
предприятията, осъществяващи дейност 
в рамките на тяхната юрисдикция.
Докладът следва да включва 
оповестявания на равнище държава, 
като в случаите на предприятия, 
осъществяващи дейност в добивната 
промишленост, сектора на 
рибарството или дърводобива от 
девствени гори, докладът следва също 
така да уточнява конкретния проект 
или проекти, за който са били 
предназначени тези плащания, като 
проектът се приема за еквивалентен на 
договор, лиценз, лизинг, концесия или 
друго правно споразумение, което води 
до възникване на данъчни и приходни 
задължения за дадено предприятие 
във всяка държава, в която то 
упражнява дейност. В случаите,
когато каквито и да било задължения 
за плащане възникват на различна 
основа, отчитането се прави на тази 
основа. С оглед на общата цел за 
насърчаване на доброто управление в 
тези държави, плащанията се считат за 
съществени, ако което и да било 
плащане или набор от плащания от 
един и същ вид надвишава 15 000 EUR.
В рамките на четири години от 
влизането в сила на директивата, 
Комисията следва да направи преглед на 
изискванията за докладване и отчитане 
и да докладва за неговите резултати.
Прегледът следва да анализира 
ефективността на изискванията при 
отчитане на опита на съставителите и 
ползвателите на информацията във 
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получателя (за банковата му сметка). връзка с плащанията, а също така дали 
би било целесъобразно включването на 
допълнителна информация за тях.

Or. en

Изменение 26
Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Докладите следва да служат за 
улесняване на правителствата на 
богатите на ресурси държави при 
прилагане на принципите и критериите 
на ИПДП и при отчитане пред техните 
граждани на плащанията, които 
въпросните правителства получават от 
предприятията, осъществяващи дейност 
в добивната промишленост, или 
предприятията, извършаващи 
дърводобив от девствени гори, в 
рамките на тяхната юрисдикция.
Докладът следва да включва 
оповестявания на равнище държава и 
проект, като проектът се приема за най-
ниското равнище оперативна 
отчетна единица, на което 
предприятието изготвя редовни 
вътрешни доклади за дейността,
като концесия, географски басейн и 
т.н., когато по такива проекти е 
имало плащания. С оглед на общата 
цел за насърчаване на доброто 
управление в тези държави,
съществеността на плащанията,
които се отчитат, следва да бъде 
преценена по отношение на 
получаващото правителство. Могат 
да бъдат предвидени разнообразни 
критерии за същественост, като
плащания в абсолютно изражение или 
като процентен праг (например 

(33) Докладите следва да служат за 
улесняване на правителствата на 
богатите на ресурси държави при 
прилагане на принципите и критериите 
на ИПДП и при отчитане пред техните 
граждани на плащанията, които 
въпросните правителства получават от 
предприятията, осъществяващи дейност 
в добивната промишленост, или 
предприятията, извършаващи 
дърводобив от девствени гори, в 
рамките на тяхната юрисдикция.
Докладът следва да включва 
оповестявания на равнище държава и 
проект, като проектът се приема за
еквивалентен на договор, лиценз, 
лизинг, концесия или друго правно 
споразумение, което води до 
възникване на данъчни и приходни 
задължения за дадено предприятие 
във всяка държава, в която то 
упражнява дейност. В случаите,
когато каквито и да било задължения 
за плащане възникват на различна 
основа, отчитането се прави на тази 
основа. С оглед на общата цел за 
насърчаване на доброто управление в 
тези държави, плащанията се считат за 
съществени, ако което и да било 
плащане или набор от плащания от 
един и същ вид надвишава 15 000 EUR.
В рамките на пет години от влизането в 
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плащания, надвишаващи определен 
процент от БВП на държавата), 
като те могат да бъдат определени 
посредством делегиран акт. В рамките 
на пет години от влизането в сила на 
директивата, Комисията следва да 
направи преглед на изискванията за 
докладване и отчитане и да докладва за 
неговите резултати. Прегледът следва да 
анализира ефективността на 
изискванията при отчитане на 
международното развитие, в частност в 
области като конкурентоспособността и 
енергийната сигурност, както и опита на 
съставителите и ползвателите на 
информацията във връзка с плащанията, 
а също така дали би било целесъобразно 
включването на допълнителна 
информация за тях като крайните 
данъчни ставки и информация за 
получателя (за банковата му сметка).

сила на директивата, Комисията следва 
да направи преглед на изискванията за 
докладване и отчитане и да докладва за 
неговите резултати. Прегледът следва да 
анализира ефективността на 
изискванията при отчитане на 
международното развитие, в частност в 
области като конкурентоспособността и 
енергийната сигурност, както и опита на 
съставителите и ползвателите на 
информацията във връзка с плащанията, 
а също така дали би било целесъобразно 
включването на допълнителна 
информация за тях като крайните 
данъчни ставки и информация за 
получателя (за банковата му сметка).

Or. en

Изменение 27
Åsa Westlund

Предложение за директива
Съображение 34a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) На няколко места по света, 
например в Демократична република 
Конго, въоръжените конфликти са 
тясно свързани с приходите от 
незаконна експлоатация на полезни 
изкопаеми. Прекъсването на тази 
връзка би допринесло за намаляване на 
появата и интензивността на 
конфликтите. Едно от решенията би 
било предприятията от ЕС –
доставчици на полезни изкопаеми от 
районите, засегнати или изложени на 
риск от конфликти, да извършват 
надлежна проверка, за да гарантират, 
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че техните вериги за доставки не са 
свързани със страните по конфликта. 
Инициатива в съответствие с тези 
принципи ще трябва изцяло да зачита 
интересите на местните участници, 
Инициативата за прозрачност в 
добивната промишленост (ИПДП) и 
препоръките на ОИСР относно 
надлежната проверка, като 
отговорното управление на веригата 
на доставки би могло да служи като 
полезна отправна точка. С цел 
получаване на по-добра представа за 
това потенциално решение е важно 
допълнително да бъдат проучени 
техническата осъществимост и 
очакваното въздействие от 
въвеждането на подобно задължение 
в контекста на ЕС.

Or. en

Изменение 28
Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Настоящата директива зачита 
основните права и спазва основните 
принципи, признати по-специално в 
Хартата за основните права на 
Европейския съюз,

(38) Настоящата директива зачита 
основните права и спазва основните 
принципи, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и член 208 от 
ДФЕС,

Or. en

Изменение 29
Krišjānis Kariņš

Предложение за директива
Член 3 – параграф 10а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Държавите членки може да 
определят прагове, по-ниски от 
установените в параграфи 1 – 5 от 
настоящия член. При намаляване на 
тези стойности се запазва 
съществуващото съотношение.

Or. lv

Обосновка

В различни държави – членки на ЕС, установените прагове не отговарят на 
икономическите обстоятелства, тъй като според стойностите, посочени в параграф 
1 от настоящия член, в абсолютно изражение всички предприятия в съответните 
държави членки би трябвало да бъдат считани за „малки“ за целите на настоящата 
директива. Това би навредило на системата за събиране на данъци на тези държави.

Изменение 30
Thijs Berman, Michael Cashman

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Предприятие, работещо в 
добивната промишленост“ означава 
предприятие, осъществяващо 
каквато и да било дейност, свързана с 
проучване, откриване, разработване 
на находища и добив на минерали, 
нефт и природен газ съгласно 
приложение I, раздел Б, позиции 05—
08 към Регламент (ЕО) № 1893/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета.

1. „Предприятие“ означава 
дружеството майка на най-високо 
равнище, публикуващо отчети в 
рамките на Европейския съюз, когато 
групата от дружества, за които 
дружеството майка изготвя 
консолидирани финансови отчети, 
включва дъщерни предприятия, 
клонове, места на стопанска дейност, 
съвместни предприятия и свързани 
предприятия.

Or. en

Изменение 31
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Предприятие, работещо в 
добивната промишленост“ означава 
предприятие, осъществяващо 
каквато и да било дейност, свързана с 
проучване, откриване, разработване 
на находища и добив на минерали, 
нефт и природен газ съгласно 
приложение I, раздел Б, позиции 05—
08 към Регламент (ЕО) № 1893/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета.

1. „Предприятие“ означава 
дружеството майка на най-високо 
равнище, публикуващо отчети в 
рамките на Европейския съюз, когато 
групата от дружества, за които 
дружеството майка изготвя 
консолидирани финансови отчети, 
включва дъщерни предприятия, 
клонове, места на стопанска дейност, 
съвместни предприятия и свързани 
предприятия.

Or. en

Обосновка

Целта е да се поясни, че оповестяването обхваща не само отделното дружество, но 
също така и местата на стопанска дейност, извършващи търговска дейност на 
места, различни от държавата, в която са регистрирани, съвместни предприятия и 
свързани предприятия, дори когато техните резултати не са изцяло включени в 
отчетите на дружеството майка поради други причини.

Изменение 32
Thijs Berman, Michael Cashman

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. „Предприятие, работещо в 
добивната промишленост“ означава 
дружеството майка на най-високо 
равнище, публикуващо отчети в 
рамките на Европейския съюз, когато 
групата от дружества, за които 
дружеството майка изготвя 
консолидирани финансови отчети, 
включва дъщерни предприятия, 



AM\902207BG.doc 13/21 PE489.525v01-00

BG

клонове, места на стопанска дейност, 
съвместни предприятия и свързани 
предприятия, осъществяващи 
всякаква дейност, включваща 
проучване, откриване, разработване 
на находища, добив, преработка, 
износ, транспортиране на полезни 
изкопаеми, нефт и природен газ, или 
всякаква значителна дейност, 
свързана с тях, съгласно приложение 
I, раздел Б, позиции 05—08 към 
Регламент (ЕО) № 1893/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 33
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „Правителство“ означава който и да 
било национален, регионален или 
местен орган на държава членка или 
трета държава. Това включва отдел, 
агенция или предприятие, контролирани 
от въпросния орган, съгласно член 23, 
параграфи 1—6 от настоящата 
директива.

3. „Правителство“ означава който и да 
било национален, регионален или 
местен орган на държава членка или 
трета държава. Това включва отдел, 
агенция или предприятие, контролирани 
от въпросния орган, съгласно член 23, 
параграфи 1—6 от настоящата 
директива, или всяка правителствена 
структура [държавно предприятие, 
дружества, които са собственост на 
членове на правителството, техни 
роднини или близки], която получава 
плащане от вида, посочен в член 38, 
от член на дадено предприятие.

Or. en

Изменение 34
Thijs Berman, Michael Cashman
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Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „Правителство“ означава който и да 
било национален, регионален или 
местен орган на държава членка или 
трета държава. Това включва отдел, 
агенция или предприятие, контролирани 
от въпросния орган, съгласно член 23, 
параграфи 1—6 от настоящата 
директива.

3. „Правителство“ означава който и да 
било национален, регионален или 
местен орган на държава членка или 
трета държава, което предоставя 
правото на регистриране на, 
предприема регулирането на, приема 
на своя територия място на 
стопанска дейност за целите на 
данъчното облагане на или получава 
плащане от вида, посочен в член 38, 
от член на дадено предприятие. Това 
включва отдел, агенция или 
предприятие, контролирани от 
въпросния орган, съгласно член 23, 
параграфи 1—6 от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 35
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. „Структурни единици“ означава 
тези дъщерни предприятия, свързани 
предприятия, съвместни 
предприятия, места на стопанска 
дейност и други форми на търговска 
дейност, които изцяло или отчасти 
се считат за членове на 
предприятието, доколкото са 
включени в годишните финансови 
отчети на предприятието.

Or. en
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Обосновка

Целта е да се гарантира, че оповестяването се извършва за съвместни предприятия и 
свързани предприятия в степента, в която носят ползи на представящото отчети 
предприятие.

Изменение 36
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват големите 
предприятия и всички предприятия, 
извършващи дейност в обществен 
интерес, които работят в добивната 
промишленост или в дърводобива от 
девствени гори, да изготвят и 
предоставят на обществеността годишен 
доклад за плащанията, извършвани към 
правителствата.

1. Държавите членки изискват големите 
предприятия, включително смесените 
предприятия, и всички предприятия, 
извършващи дейност в обществен 
интерес, да изготвят и предоставят на 
обществеността годишен доклад за 
плащанията, включително 
плащанията в натура, извършвани 
към правителствата, като част от 
годишния доклад за финансовите 
отчети. В този доклад, 
предприятията също така 
публикуват допълнителна финансова 
информация относно своите 
дейности в трети държави. По-
специално, докладът включва 
дейността на дъщерни предприятия, 
свързани предприятия, съвместни 
предприятия, места на стопанска 
дейност и други форми на търговска 
дейност, консолидирана в годишните 
финансови отчети на въпросното 
предприятие или структурна 
единица. Докладът представлява 
част от бележките към финансовите 
отчети.

Or. en
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Изменение 37
Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за директива
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват големите 
предприятия и всички предприятия, 
извършващи дейност в обществен 
интерес, които работят в добивната 
промишленост или в дърводобива от 
девствени гори, да изготвят и 
предоставят на обществеността годишен 
доклад за плащанията, извършвани към 
правителствата.

1. Държавите членки изискват големите 
предприятия и всички предприятия, 
извършващи дейност в обществен 
интерес, които работят в добивната 
промишленост или в дърводобива от 
девствени гори, да изготвят и 
предоставят на обществеността годишен 
доклад за плащанията, включително 
плащанията в натура, извършвани 
към правителствата.

Or. en

Изменение 38
Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) В случаите, когато тези 
плащания са били насочени към 
конкретен проект, докладът също 
така включва сумата по вид 
извършено плащане, в това число 
плащанията в натура, за всеки такъв 
проект в рамките на финансовата 
година, както и общата сума на 
плащанията за всеки такъв проект.

Or. en

Изменение 39
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 38 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) данъци върху печалбата; б) данъци върху печалбата и 
прилаганите действащи данъчни 
ставки;

Or. en

Изменение 40
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ренти; в) ренти и прилаганите действащи 
данъчни ставки;

Or. en

Изменение 41
Thijs Berman, Michael Cashman

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) лицензионни такси, наеми, такси за 
регистрация и други възнаграждения за 
лицензи и/или концесии;

е) лицензионни такси, наеми, 
транзитни такси за тръбопроводи, 
такси за регистрация и други 
възнаграждения за лицензи и/или 
концесии;

Or. en
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Изменение 42
Thijs Berman, Michael Cashman

Предложение за директива
Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато към дадено правителство се 
извършват плащания в натура, те се 
отчитат по стойност или по обем. 
Когато плащанията в натура се отчитат 
по стойност, се прилагат придружаващи 
бележки, в които се обяснява как е 
определена тяхната стойност.

3. Когато към дадено правителство се 
извършват плащания в натура, те се 
отчитат по стойност и по обем. Когато 
плащанията в натура се отчитат по 
стойност, се прилагат придружаващи 
бележки, в които се обяснява как е 
определена тяхната стойност.

Or. en

Изменение 43
Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата членка изисква от всяко 
голямо предприятие или от всяко 
предприятие, извършващо дейност в 
обществен интерес, което работи в 
областта на добивната промишленост 
или дърводобива от девствени гори и се 
ръководи от неговото национално 
право, да съставя консолидиран доклад 
за плащанията към правителства в 
съответствие с членове 37 и 38, ако 
въпросното предприятие майка е 
задължено да изготвя консолидирани 
финансови отчети съгласно 
предвиденото в член 23, параграф 1—6 
от настоящата Директива;

1. Държавата членка изисква от всяко 
голямо предприятие или от всяко 
предприятие, извършващо дейност в 
обществен интерес, което работи в 
областта на добивната промишленост 
или дърводобива от девствени гори и се 
ръководи от неговото национално 
право, да съставя консолидиран доклад 
за плащанията към правителства в 
съответствие с членове 37 и 38, ако 
въпросното предприятие майка е 
задължено да изготвя консолидирани 
финансови отчети съгласно 
предвиденото в член 23, параграф 1—6 
от настоящата Директива;

Or. en
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Изменение 44
Thijs Berman, Michael Cashman

Предложение за директива
Член 39 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не е необходимо предприятието да 
се включва в консолидирания доклад за 
плащанията към правителството, 
когато е изпълнено поне едно от 
следните условия:

заличава се

a) сериозни дългосрочни ограничения в 
значителна степен възпрепятстват 
предприятието майка при 
упражняване на неговите права върху 
активите или управлението на 
въпросното предприятие;
б) информацията, която е необходима 
за изготвянето на консолидирания 
доклад за плащанията към 
правителствата в съответствие с 
настоящата директива, не може да 
бъде получена без непропорционални 
разходи или ненужно забавяне.

Or. en

Изменение 45
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 39 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) докладът също така уточнява 
следната допълнителна финансова 
информация по държави:
а) нетен оборот по основни категории 
дейности;
б) произведени, продадени или 



PE489.525v01-00 20/21 AM\902207BG.doc

BG

разменени количества,
в) приходи или загуби преди 
облагането с данъци;
г) общ брой на заетите лица и обща 
сума на техните възнаграждения;
д) разходи за инвестиции в 
дълготрайни активи през периода.

Or. en

Изменение 46
Thijs Berman, Michael Cashman

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на пет години от влизането 
в сила на настоящата директива,
Комисията извършва преглед на 
прилагането и ефективността на 
настоящата глава и докладва за 
резултатите от него, в частност по 
отношение на задълженията за 
докладване и отчитане и условията за 
отчитане на равнище проект. В прегледа 
се взима предвид международното 
развитие в области като 
конкурентоспособността и 
сигурността на енергийните 
доставки. Той се представя на 
Европейския парламент и на Съвета, ако 
е целесъобразно — със законодателно 
предложение.

Комисията извършва преглед на 
прилагането и ефективността на 
настоящата глава и докладва за 
резултатите от него, в частност по 
отношение на задълженията за 
докладване и отчитане и условията за 
отчитане на равнище проект. В прегледа 
се взима предвид международното 
развитие, напредъкът при 
осъществяването на световните 
стандарти в тази област и докладът 
относно въздействието на това 
законодателство върху трети 
държави, и по-специално при 
постигането на целите за подобрена 
прозрачност на плащанията към 
правителствата. Прегледът следва да 
бъде завършен в срок от две години от 
влизането в сила на настоящата 
директива. Той се представя на 
Европейския парламент и на Съвета, ако 
е целесъобразно — със законодателно 
предложение.

Or. en
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