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Τροπολογία 22
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Με γνώμονα τη βελτίωση της 
διαφάνειας των πληρωμών προς 
κυβερνήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις και 
οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
εξόρυξης ή της υλοτόμησης πρωτογενών 
δασών πρέπει να δημοσιοποιούν σε 
ξεχωριστή έκθεση και σε ετήσια βάση
σημαντικές πληρωμές που καταβάλλουν 
στις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Τέτοιου είδους
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε χώρες 
πλούσιες σε φυσικούς πόρους, και 
συγκεκριμένα σε μεταλλεύματα, 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο καθώς και 
πρωτογενή δάση. Η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει τύπους πληρωμών 
συγκρίσιμους με αυτούς που δημοσιοποιεί 
μία επιχείρηση η οποία συμμετέχει στην
πρωτοβουλία διαφάνειας για την 
εξορυκτική βιομηχανία (EITI). Η 
πρωτοβουλία συμπληρώνει επίσης το 
σχέδιο δράσης FLEGT της ΕΕ (επιβολή 
της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και 
εμπόριο) και τον κανονισμό για την ξυλεία 
που απαιτούν από τους έμπορους 
προϊόντων ξυλείας να επιδεικνύουν 
επιμέλεια με σκοπό την αποτροπή της 
εισόδου στην αγορά της ΕΕ ξυλείας από 
παράνομη υλοτόμηση.

(32) Με γνώμονα τη βελτίωση της 
διαφάνειας των πληρωμών προς 
κυβερνήσεις, όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις 
και οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος 
πρέπει να δημοσιοποιούν, ως τμήμα των 
ετήσιων χρηματοοικονομικών τους 
καταστάσεων, έκθεση σχετικά με τις 
σημαντικές πληρωμές που καταβάλλουν 
στις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες 
δραστηριοποιούνται, καθώς και 
πρόσθετες χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητες που ασκούν σε τρίτες 
χώρες. Η γνωστοποίηση των εν λόγω 
δεδομένων αποσκοπεί στο να επιτρέψει 
στους επενδυτές να λάβουν αποφάσεις 
κατόπιν καλύτερης ενημέρωσης, να 
βελτιώσει την εταιρική διακυβέρνηση 
καθώς και την λογοδοσία και να συμβάλει 
στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Η 
έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες ανά χώρα. Επιπλέον, όταν 
τέτοιου είδους επιχειρήσεις 
δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη
φυσικών πόρων, και συγκεκριμένα σε 
κλάδους όπως τα μεταλλεύματα, το 
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο καθώς και τα 
πρωτογενή δάση, αλλά και σε αλιευτικές 
δραστηριότητες, στην έκθεση 
προσδιορίζονται επίσης το συγκεκριμένο 
έργο ή τα συγκεκριμένα έργα τα οποία 
αφορούν οι εν λόγω πληρωμές. Η έκθεση 
πρέπει αντίστοιχα να βασίζεται στις 
απαιτήσεις δημοσιοποίησης της 
πρωτοβουλίας διαφάνειας για την 
εξορυκτική βιομηχανία (EITI). Η 
πρωτοβουλία συμπληρώνει επίσης το 
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σχέδιο δράσης FLEGT της ΕΕ (επιβολή 
της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και 
εμπόριο) και τον κανονισμό για την ξυλεία 
που απαιτούν από τους έμπορους 
προϊόντων ξυλείας να επιδεικνύουν 
επιμέλεια με σκοπό την αποτροπή της 
εισόδου στην αγορά της ΕΕ ξυλείας από 
παράνομη υλοτόμηση.

Or. en

Τροπολογία 23
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Με γνώμονα τη βελτίωση της 
διαφάνειας των πληρωμών προς 
κυβερνήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις και 
οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
εξόρυξης ή της υλοτόμησης πρωτογενών 
δασών πρέπει να δημοσιοποιούν σε 
ξεχωριστή έκθεση και σε ετήσια βάση 
σημαντικές πληρωμές που καταβάλλουν 
στις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Τέτοιου είδους 
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε χώρες 
πλούσιες σε φυσικούς πόρους, και 
συγκεκριμένα σε μεταλλεύματα, 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο καθώς και 
πρωτογενή δάση. Η έκθεση πρέπει να
περιλαμβάνει τύπους πληρωμών 
συγκρίσιμους με αυτούς που δημοσιοποιεί 
μία επιχείρηση η οποία συμμετέχει στην
πρωτοβουλία διαφάνειας για την 
εξορυκτική βιομηχανία (EITI). Η 
πρωτοβουλία συμπληρώνει επίσης το 
σχέδιο δράσης FLEGT της ΕΕ (επιβολή 
της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και 
εμπόριο) και τον κανονισμό για την ξυλεία 
που απαιτούν από τους έμπορους 
προϊόντων ξυλείας να επιδεικνύουν 

(32) Με γνώμονα τη βελτίωση της 
διαφάνειας των πληρωμών προς 
κυβερνήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις και 
οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
εξόρυξης ή της υλοτόμησης πρωτογενών 
δασών πρέπει να δημοσιοποιούν σε 
ξεχωριστή έκθεση και σε ετήσια βάση 
σημαντικές πληρωμές που καταβάλλουν 
στις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Τέτοιου είδους 
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε χώρες 
πλούσιες σε φυσικούς πόρους, και 
συγκεκριμένα σε μεταλλεύματα, 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο καθώς και 
πρωτογενή δάση. Η έκθεση προσδιορίζει 
επίσης το συγκεκριμένο έργο ή τα 
συγκεκριμένα έργα με τα οποία 
συνδέονται οι εν λόγω πληρωμές και 
πρέπει να βασίζεται στις απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης της πρωτοβουλίας 
διαφάνειας για την εξορυκτική βιομηχανία 
(EITI). Η πρωτοβουλία συμπληρώνει 
επίσης το σχέδιο δράσης FLEGT της ΕΕ 
(επιβολή της δασικής νομοθεσίας, 
διακυβέρνηση και εμπόριο) και τον 
κανονισμό για την ξυλεία που απαιτούν 
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επιμέλεια με σκοπό την αποτροπή της 
εισόδου στην αγορά της ΕΕ ξυλείας από 
παράνομη υλοτόμηση.

από τους έμπορους προϊόντων ξυλείας να 
επιδεικνύουν επιμέλεια με σκοπό την 
αποτροπή της εισόδου στην αγορά της ΕΕ 
ξυλείας από παράνομη υλοτόμηση.

Or. en

Τροπολογία 24
Thijs Berman, Michael Cashman

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι να 
διευκολύνει τις κυβερνήσεις πλούσιων σε 
πόρους χωρών να εφαρμόζουν τις αρχές 
και τα κριτήρια της πρωτοβουλίας EITI 
και να λογοδοτούν στους πολίτες τους για 
τις πληρωμές που λαμβάνουν από 
εξορυκτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις 
υλοτόμησης πρωτογενών δασών οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στο έδαφος των εν 
λόγω χωρών. Η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει πληροφορίες οικονομικού 
περιεχομένου ανά χώρα και ανά έργο, 
όπου το έργο θεωρείται ως η κατώτατη 
μονάδα επιχειρησιακής πληροφόρησης 
στην οποία η επιχείρηση καταρτίζει 
τακτικές εκθέσεις εσωτερικής 
διαχείρισης, όπως παραχώρηση, 
γεωγραφική λεκάνη, κ.λπ. και όπου 
πληρωμές συνδέονται με έργα του είδους 
αυτού. Με γνώμονα τον γενικό στόχο της 
προαγωγής της χρηστής διακυβέρνησης 
στις χώρες αυτές, η σημαντικότητα των 
προς δημοσιοποίηση πληρωμών πρέπει να
αξιολογείται σε σχέση με την εκάστοτε 
δικαιούχο κυβέρνηση. Είναι δυνατή η 
θέσπιση διαφόρων κριτηρίων 
σημαντικότητας όπως πληρωμές 
απόλυτων ποσών ή ποσοστιαίου 
κατώτατου ορίου (όπως πληρωμές που 
υπερβαίνουν ένα ποσοστό του ΑΕγχΠ της 
χώρας). Τα κριτήρια αυτά μπορούν να 

(33) Στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι να 
διευκολύνει τη λογοδοσία των 
κυβερνήσεων στους πολίτες τους για τις 
πληρωμές που λαμβάνουν από 
επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται 
στο έδαφος των εν λόγω χωρών. Η έκθεση 
πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες 
οικονομικού περιεχομένου ανά χώρα. Για 
εξορυκτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις 
υλοτόμησης αυτοφυών δασών, η 
γνωστοποίηση πρέπει επίσης να
πραγματοποιείται ανά έργο, όπου το έργο 
θεωρείται ισοδύναμο με δραστηριότητες 
που καλύπτονται από άδεια 
εκμετάλλευσης, μίσθωση, παραχώρηση ή 
άλλη παρόμοια νομική συμφωνία. Εάν 
ανακύπτουν υποχρεώσεις πληρωμής σε 
άλλη βάση, η γνωστοποίηση γίνεται σε 
αυτή τη βάση. Με γνώμονα τον γενικό 
στόχο της προαγωγής της χρηστής 
διακυβέρνησης, όλα τα είδη πληρωμών 
πρέπει να γνωστοποιούνται εάν κρίνεται 
ότι έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 
οικονομία ή στην κοινωνία της χώρας σε 
τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, 
και οποιαδήποτε κατώτατα όρια θα 
πρέπει να εντοπίζουν αυτούς τους 
αντικτύπους Θεσπίζονται κανόνες για να 
εξασφαλιστεί ότι τα κατώτατα όρια δεν 
μπορούν να παρακαμφθούν. Το σύστημα 
υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να 
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καθοριστούν με πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση. Το σύστημα υποβολής 
εκθέσεων θα πρέπει να υπόκειται σε 
επανεξέταση και στην υποβολή σχετικής 
έκθεσης από την Επιτροπή, εντός πέντε
ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας. 
Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να αφορά 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
και να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς 
εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ζητημάτων της ανταγωνιστικότητας και 
της ενεργειακής ασφάλειας. Θα πρέπει να 
ληφθεί επίσης υπόψη η πείρα όσων 
επεξεργάζονται τις πληροφορίες καθώς 
και των χρηστών των πληροφοριών για 
τις πληρωμές και να εξεταστεί αν θα ήταν 
σκόπιμο να συμπεριληφθούν πρόσθετες 
πληροφορίες για τις πληρωμές, όπως οι 
πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές και 
τα στοιχεία του δικαιούχου, π.χ. στοιχεία 
τραπεζικών λογαριασμών.

υπόκειται σε επανεξέταση και στην 
υποβολή σχετικής έκθεσης από την 
Επιτροπή, εντός δύο ετών από την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας. Η επανεξέταση αυτή 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς 
εξελίξεις και τη συντελούμενη πρόοδο 
στην κατεύθυνση παγκόσμιων προτύπων 
στον τομέα αυτό και να επισημαίνει τους 
αντικτύπους της νομοθεσίας αυτής στις 
τρίτες χώρες, ιδίως όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων της ενισχυμένης 
διαφάνειας των πληρωμών προς 
κυβερνήσεις.

Or. en

Τροπολογία 25
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι να 
διευκολύνει τις κυβερνήσεις πλούσιων σε 
πόρους χωρών να εφαρμόζουν τις αρχές 
και τα κριτήρια της πρωτοβουλίας EITI και 
να λογοδοτούν στους πολίτες τους για τις 
πληρωμές που λαμβάνουν από 
εξορυκτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις 
υλοτόμησης πρωτογενών δασών οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στο έδαφος των εν 
λόγω χωρών. Η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει πληροφορίες οικονομικού 
περιεχομένου ανά χώρα και ανά έργο, 
όπου το έργο θεωρείται ως η κατώτατη 

(33) Στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι να 
διευκολύνει τη λογοδοσία των 
κυβερνήσεων στους πολίτες τους για τις 
πληρωμές που λαμβάνουν από 
επιχειρήσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στο έδαφος των εν 
λόγω χωρών. Όταν τέτοιου είδους 
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην 
εξόρυξη φυσικών πόρων, στόχος της εν 
λόγω έκθεσης είναι να διευκολύνει τις 
κυβερνήσεις πλούσιων σε πόρους χωρών 
να εφαρμόζουν τις αρχές και τα κριτήρια 
της πρωτοβουλίας EITI και να λογοδοτούν 
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μονάδα επιχειρησιακής πληροφόρησης 
στην οποία η επιχείρηση καταρτίζει 
τακτικές εκθέσεις εσωτερικής 
διαχείρισης, όπως παραχώρηση, 
γεωγραφική λεκάνη, κ.λπ. και όπου 
πληρωμές συνδέονται με έργα του είδους 
αυτού. Με γνώμονα τον γενικό στόχο της 
προαγωγής της χρηστής διακυβέρνησης 
στις χώρες αυτές, η σημαντικότητα των 
προς δημοσιοποίηση πληρωμών πρέπει 
να αξιολογείται σε σχέση με την εκάστοτε 
δικαιούχο κυβέρνηση. Είναι δυνατή η 
θέσπιση διαφόρων κριτηρίων 
σημαντικότητας όπως πληρωμές 
απόλυτων ποσών ή ποσοστιαίου 
κατώτατου ορίου (όπως πληρωμές που 
υπερβαίνουν ένα ποσοστό του ΑΕγχΠ της 
χώρας). Τα κριτήρια αυτά μπορούν να 
καθοριστούν με πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση. Το σύστημα υποβολής 
εκθέσεων θα πρέπει να υπόκειται σε 
επανεξέταση και στην υποβολή σχετικής 
έκθεσης από την Επιτροπή, εντός πέντε
ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας. 
Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να αφορά 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
και να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς 
εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ζητημάτων της ανταγωνιστικότητας και 
της ενεργειακής ασφάλειας. Θα πρέπει να 
ληφθεί επίσης υπόψη η πείρα όσων 
επεξεργάζονται τις πληροφορίες καθώς και 
των χρηστών των πληροφοριών για τις 
πληρωμές και να εξεταστεί αν θα ήταν 
σκόπιμο να συμπεριληφθούν πρόσθετες 
πληροφορίες για τις πληρωμές, όπως οι 
πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές και 
τα στοιχεία του δικαιούχου, π.χ. στοιχεία 
τραπεζικών λογαριασμών.

στους πολίτες τους για τις πληρωμές που 
λαμβάνουν από επιχειρήσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στο έδαφος των εν 
λόγω χωρών. Η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει πληροφορίες οικονομικού 
περιεχομένου ανά χώρα και, στην 
περίπτωση επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική 
βιομηχανία ή στην υλοτόμηση 
πρωτογενών δασών, η έκθεση πρέπει 
επίσης να προσδιορίζει το συγκεκριμένο 
έργο ή τα έργα με τα οποία συνδέονται οι 
εν λόγω πληρωμές, όπου το έργο 
θεωρείται ισοδύναμο με τη σύμβαση, την 
άδεια εκμετάλλευσης, τη μίσθωση, την 
παραχώρηση ή άλλη νομική συμφωνία 
βάσει της οποίας γεννάται η φορολογική 
υποχρέωση και η υποχρέωση από 
πλευράς εσόδων σε κάθε χώρα όπου η 
εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα. Εάν 
ανακύπτουν υποχρεώσεις πληρωμής σε 
άλλη βάση, η γνωστοποίηση γίνεται σε 
αυτή τη βάση. Με γνώμονα τον γενικό 
στόχο της προαγωγής της χρηστής 
διακυβέρνησης στις χώρες αυτές, οι 
πληρωμές θεωρούνται σημαντικές εάν 
κάποια πληρωμή ή ένα σύνολο πληρωμών 
ίδιου τύπου ανέρχεται σε ποσό άνω των 
15.000 ευρώ. Το σύστημα υποβολής
εκθέσεων θα πρέπει να υπόκειται σε 
επανεξέταση και στην υποβολή σχετικής 
έκθεσης από την Επιτροπή, εντός 
τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της 
οδηγίας. Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να 
αφορά την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος και να λαμβάνει υπόψη την
πείρα όσων επεξεργάζονται τις 
πληροφορίες καθώς και των χρηστών των 
πληροφοριών για τις πληρωμές και να 
εξεταστεί αν θα ήταν σκόπιμο να 
συμπεριληφθούν πρόσθετες πληροφορίες 
για τις πληρωμές.

Or. en
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Τροπολογία 26
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι να 
διευκολύνει τις κυβερνήσεις πλούσιων σε 
πόρους χωρών να εφαρμόζουν τις αρχές 
και τα κριτήρια της πρωτοβουλίας EITI και 
να λογοδοτούν στους πολίτες τους για τις 
πληρωμές που λαμβάνουν από εξορυκτικές 
επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις υλοτόμησης 
πρωτογενών δασών οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στο έδαφος των εν 
λόγω χωρών. Η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει πληροφορίες οικονομικού 
περιεχομένου ανά χώρα και ανά έργο, 
όπου το έργο θεωρείται ως η κατώτατη 
μονάδα επιχειρησιακής πληροφόρησης 
στην οποία η επιχείρηση καταρτίζει 
τακτικές εκθέσεις εσωτερικής 
διαχείρισης, όπως παραχώρηση, 
γεωγραφική λεκάνη, κ.λπ. και όπου 
πληρωμές συνδέονται με έργα του είδους 
αυτού. Με γνώμονα τον γενικό στόχο της 
προαγωγής της χρηστής διακυβέρνησης 
στις χώρες αυτές, η σημαντικότητα των 
προς δημοσιοποίηση πληρωμών πρέπει 
να αξιολογείται σε σχέση με την εκάστοτε 
δικαιούχο κυβέρνηση. Είναι δυνατή η 
θέσπιση διαφόρων κριτηρίων 
σημαντικότητας όπως πληρωμές 
απόλυτων ποσών ή ποσοστιαίου 
κατώτατου ορίου (όπως πληρωμές που 
υπερβαίνουν ένα ποσοστό του ΑΕγχΠ της 
χώρας). Τα κριτήρια αυτά μπορούν να 
καθοριστούν με πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση. Το σύστημα υποβολής 
εκθέσεων θα πρέπει να υπόκειται σε 
επανεξέταση και στην υποβολή σχετικής 
έκθεσης από την Επιτροπή, εντός πέντε 
ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας. 
Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να αφορά 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
και να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς 

(33) Στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι να 
διευκολύνει τις κυβερνήσεις πλούσιων σε 
πόρους χωρών να εφαρμόζουν τις αρχές 
και τα κριτήρια της πρωτοβουλίας EITI και 
να λογοδοτούν στους πολίτες τους για τις 
πληρωμές που λαμβάνουν από εξορυκτικές 
επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις υλοτόμησης 
πρωτογενών δασών οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στο έδαφος των εν 
λόγω χωρών. Η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει πληροφορίες οικονομικού 
περιεχομένου ανά χώρα και ανά έργο, 
όπου το έργο θεωρείται ισοδύναμο με τη 
σύμβαση, την άδεια εκμετάλλευσης, τη 
μίσθωση, την παραχώρηση ή άλλη 
νομική συμφωνία βάσει της οποίας 
γεννάται η φορολογική υποχρέωση και η 
υποχρέωση από πλευράς εσόδων σε κάθε 
χώρα όπου η εταιρεία αναπτύσσει 
δραστηριότητα. Εάν ανακύπτουν 
υποχρεώσεις πληρωμής σε άλλη βάση, η 
γνωστοποίηση γίνεται σε αυτή τη βάση.
Με γνώμονα τον γενικό στόχο της 
προαγωγής της χρηστής διακυβέρνησης 
στις χώρες αυτές, οι πληρωμές 
θεωρούνται σημαντικές εάν κάποια 
πληρωμή ή ένα σύνολο πληρωμών ίδιου 
τύπου ανέρχεται σε ποσό άνω των 15.000 
ευρώ. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων θα 
πρέπει να υπόκειται σε επανεξέταση και 
στην υποβολή σχετικής έκθεσης από την 
Επιτροπή, εντός πέντε ετών από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας. Η επανεξέταση 
αυτή θα πρέπει να αφορά την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος και 
να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων της 
ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής 
ασφάλειας. Θα πρέπει να ληφθεί επίσης 
υπόψη η πείρα όσων επεξεργάζονται τις 
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εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ζητημάτων της ανταγωνιστικότητας και 
της ενεργειακής ασφάλειας. Θα πρέπει να 
ληφθεί επίσης υπόψη η πείρα όσων 
επεξεργάζονται τις πληροφορίες καθώς και 
των χρηστών των πληροφοριών για τις 
πληρωμές και να εξεταστεί αν θα ήταν 
σκόπιμο να συμπεριληφθούν πρόσθετες 
πληροφορίες για τις πληρωμές, όπως οι 
πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές και 
τα στοιχεία του δικαιούχου, π.χ. στοιχεία 
τραπεζικών λογαριασμών.

πληροφορίες καθώς και των χρηστών των 
πληροφοριών για τις πληρωμές και να 
εξεταστεί αν θα ήταν σκόπιμο να 
συμπεριληφθούν πρόσθετες πληροφορίες 
για τις πληρωμές, όπως οι πραγματικοί 
φορολογικοί συντελεστές και τα στοιχεία 
του δικαιούχου, π.χ. στοιχεία τραπεζικών 
λογαριασμών.

Or. en

Τροπολογία 27
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως 
π.χ. στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 
οι ένοπλες συρράξεις συνδέονται στενά με 
τα έσοδα από την παράνομη 
εκμετάλλευση ορυκτών πόρων. Η ρήξη 
αυτού του συνδέσμου θα συνέβαλλε σε 
μια άμβλυνση των επιπτώσεων και της 
έντασης των συγκρούσεων. Μια λύση θα 
ήταν να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις της 
ΕΕ που αναπτύσσουν εξορυκτική 
δραστηριότητα σε περιοχές μαστιζόμενες 
ή απειλούμενες από συγκρούσεις να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 
εφοδιαστικές αλυσίδες τους δεν 
συνδέονται καθόλου με τις αντιμαχόμενες 
παρατάξεις. Αν και μια τέτοια 
πρωτοβουλία θα έπρεπε να σέβεται 
πλήρως τα συμφέροντα των τοπικών 
άμεσα ενδιαφερομένων, οι συστάσεις της 
EITI και του ΟΟΣΑ σχετικά με τη 
δέουσα επιμέλεια και την υπεύθυνη 
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα 
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μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμα 
σημεία αναφοράς. Προκειμένου να 
υπάρξει πληρέστερη κατανόηση μιας 
τέτοιας ενδεχόμενης λύσης, είναι 
σημαντικό να διερευνηθεί περαιτέρω στο 
πλαίσιο της ΕΕ η εφικτότητα και ο 
αναμενόμενος αντίκτυπος της 
καθιέρωσης αυτής της υποχρέωσης.

Or. en

Τροπολογία 28
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(38) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 208 
ΣΛΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 29
Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν όρια κατώτερα από εκείνα που 
ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 5 του 
παρόντος άρθρου. Η μείωση των τιμών 
αυτών πρέπει να διατηρεί την υπάρχουσα 
αναλογία.

Or. lv
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Αιτιολόγηση

Σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ οι υφιστάμενες οριακές τιμές βρίσκονται σε αναντιστοιχία με 
την οικονομική πραγματικότητα, δεδομένου ότι οι οριακές τιμές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα συνεπάγονταν ότι η συντριπτική πλειονότητα των 
επιχειρήσεων στα συγκεκριμένα κράτη μέλη θα εθεωρούντο «μικρές» για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας. Αυτό θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις στα συστήματα είσπραξης φόρων των 
κρατών αυτών.

Τροπολογία 30
Thijs Berman, Michael Cashman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «Επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στην εξορυκτική βιομηχανία»: επιχείρηση 
που αναπτύσσει δραστηριότητες οι 
οποίες σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο με την αναζήτηση, τον εντοπισμό, 
την ανάπτυξη και την εξόρυξη 
κοιτασμάτων μεταλλευμάτων, πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον τομέα Β-κλάδοι 05 
έως 08 του παραρτήματος Ι του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

1. «Επιχείρηση»: το ανώτατο επίπεδο 
μητρικής επιχείρησης που δημοσιεύει 
λογαριασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπου ο όμιλος των επιχειρήσεων για τις 
οποίες η εν λόγω μητρική επιχείρηση 
καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις περιλαμβάνει θυγατρικές 
επιχειρήσεις, υποκαταστήματα, μόνιμες 
εγκαταστάσεις, κοινοπραξίες και 
συγγενείς επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 31
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «Επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στην εξορυκτική βιομηχανία»: επιχείρηση 

1. «Επιχείρηση»: το ανώτατο επίπεδο 
μητρικής επιχείρησης που δημοσιεύει 
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που αναπτύσσει δραστηριότητες οι 
οποίες σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο με την αναζήτηση, τον εντοπισμό, 
την ανάπτυξη και την εξόρυξη 
κοιτασμάτων μεταλλευμάτων, πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον τομέα Β-κλάδοι 05 
έως 08 του παραρτήματος Ι του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

λογαριασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπου ο όμιλος των επιχειρήσεων για τις 
οποίες η εν λόγω μητρική επιχείρηση 
καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, περιλαμβάνει θυγατρικές 
επιχειρήσεις, κλάδους, μόνιμα
υποκαταστήματα, κοινοπραξίες και 
συγγενείς επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί σαφές ότι η δημοσίευση δεν καλύπτει μόνο την επιμέρους επιχείρηση αλλά και 
τα μόνιμα υποκαταστήματα που δραστηριοποιούνται σε μέρη άλλα από εκείνα στα οποία έχουν 
ενσωματωθεί, όπως επίσης οι κοινοπραξίες και οι συγγενείς επιχειρήσεις, έστω κι αν τα 
αποτελέσματά τους δεν είναι πλήρως ενσωματωμένα πλήρως στους λογαριασμούς της μητρικής 
επιχείρησης για άλλους σκοπούς.

Τροπολογία 32
Thijs Berman, Michael Cashman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. «Επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στην εξορυκτική βιομηχανία»: το 
ανώτατο επίπεδο μητρικής επιχείρησης 
που δημοσιεύει λογαριασμούς στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο όμιλος των 
επιχειρήσεων για τις οποίες η εν λόγω 
μητρική επιχείρηση καταρτίζει 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 
περιλαμβάνει θυγατρικές επιχειρήσεις, 
υποκαταστήματα, μόνιμες 
εγκαταστάσεις, κοινοπραξίες και 
συγγενείς επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την 
αναζήτηση, τον εντοπισμό, την ανάπτυξη, 
την εξόρυξη, την κατεργασία, την 
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εξαγωγή, τη μεταφορά ή οποιαδήποτε 
άλλη σημαντική δραστηριότητα που 
σχετίζεται με κοιτάσματα 
μεταλλευμάτων, πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στον τομέα Β-κλάδοι 05 έως 08 του 
παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 33
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 - σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «Κυβέρνηση»: η κεντρική, 
περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση κράτους 
μέλους ή τρίτης χώρας. Η εν λόγω 
κεντρική, περιφερειακή ή τοπική 
κυβέρνηση έχει υπό τον έλεγχό της 
υπηρεσίες, οργανισμούς ή επιχειρήσεις 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
23 παράγραφοι 1 έως 6 της παρούσας 
οδηγίας.

3. «Κυβέρνηση»: η κεντρική, 
περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση κράτους 
μέλους ή τρίτης χώρας. Η εν λόγω 
κεντρική, περιφερειακή ή τοπική 
κυβέρνηση έχει υπό τον έλεγχό της 
υπηρεσίες, οργανισμούς ή επιχειρήσεις 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
23 παράγραφοι 1 έως 6 της παρούσας 
οδηγίας, ή οποιαδήποτε κυβερνητική 
οντότητα [κρατική επιχείρηση, εταιρείες 
που ανήκουν σε μέλη της κυβέρνησης, σε 
συγγενείς τους και σε άτομα που 
συνδέονται στενά με αυτούς] που 
λαμβάνει πληρωμές του τύπου που 
αναφέρεται στο άρθρο 38 από 
οποιοδήποτε συστατικό μέλος 
επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 34
Thijs Berman, Michael Cashman
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 - σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «Κυβέρνηση»: η κεντρική, 
περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση κράτους 
μέλους ή τρίτης χώρας. Η εν λόγω 
κεντρική, περιφερειακή ή τοπική 
κυβέρνηση έχει υπό τον έλεγχό της
υπηρεσίες, οργανισμούς ή επιχειρήσεις 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
23 παράγραφοι 1 έως 6 της παρούσας 
οδηγίας.

3. «Κυβέρνηση»: η κεντρική, 
περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση κράτους 
μέλους ή τρίτης χώρας που έχει χορηγήσει 
δικαίωμα σύστασης, αναλαμβάνει τη 
ρύθμιση, φιλοξενεί μόνιμη εγκατάσταση 
για φορολογικούς σκοπούς ή εισπράττει 
πληρωμές του τύπου που αναφέρεται στο 
άρθρο 38 σε σχέση με οποιαδήποτε 
συστατική οντότητα επιχείρησης. Η εν 
λόγω κεντρική, περιφερειακή ή τοπική 
κυβέρνηση περιλαμβάνει υπηρεσίες, 
οργανισμούς ή επιχειρήσεις σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 
παράγραφοι 1 έως 6 της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 35
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. «Συστατικές οντότητες»: θυγατρικές, 
συγγενείς επιχειρήσεις, κοινοπραξίες, 
μόνιμα υποκαταστήματα και άλλες 
εμπορικές διευθετήσεις που θεωρείται ότι 
εντάσσονται πλήρως ή εν μέρει στην 
επιχείρηση, στον βαθμό που 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις της 
συγκεκριμένης επιχείρησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι η δημοσίευση γίνεται για κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στο 
μέτρο που την εκμετάλλευσή τους έχει η επιχείρηση που κάνει τη δήλωση.

Τροπολογία 36
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
μεγάλες επιχειρήσεις και όλες τις 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος που 
δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική 
βιομηχανία ή στην υλοτόμηση 
πρωτογενών δασών να καταρτίζουν και να 
δημοσιεύουν σε ετήσια βάση έκθεση για 
τις πληρωμές που καταβάλλουν προς 
κυβερνήσεις.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
μεγάλες επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
κοινοπραξιών, και όλες τις οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος να καταρτίζουν και 
να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση έκθεση 
για τις πληρωμές που καταβάλλουν προς 
κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
πληρωμών σε είδος, ως τμήμα της 
ετήσιας δημοσίευσης 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην 
έκθεση αυτή, οι επιχειρήσεις δημοσιεύουν 
επίσης πρόσθετες χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες όσον αφορά τις 
δραστηριότητές τους σε τρίτες χώρες. Η 
έκθεση περιλαμβάνει, ειδικότερα, 
δραστηριότητες θυγατρικών, συγγενών ή 
κοινών επιχειρήσεων, μόνιμων 
εγκαταστάσεων και άλλων εμπορικών 
διευθετήσεων, στον βαθμό που αυτές 
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 
συγκεκριμένης επιχείρησης ή οντότητας. 
Η έκθεση αυτή αποτελεί μέρος του 
προσαρτήματος στις οικονομικές 
καταστάσεις.

Or. en



PE489.525v01-00 16/20 AM\902207EL.doc

EL

Τροπολογία 37
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
μεγάλες επιχειρήσεις και όλες τις 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος που 
δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική 
βιομηχανία ή στην υλοτόμηση πρωτογενών 
δασών να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν 
σε ετήσια βάση έκθεση για τις πληρωμές 
που καταβάλλουν προς κυβερνήσεις.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
μεγάλες επιχειρήσεις και όλες τις 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος που 
δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική 
βιομηχανία ή στην υλοτόμηση πρωτογενών 
δασών να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν 
σε ετήσια βάση έκθεση για τις πληρωμές 
που καταβάλλουν προς κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε 
είδος.

Or. en

Τροπολογία 38
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Εφόσον οι πληρωμές αυτές αφορούν 
συγκεκριμένα έργα, η έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης το ποσό ανά τύπο 
πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των 
πληρωμών σε είδος, για κάθε έργο κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους, και 
το συνολικό ποσό πληρωμών για κάθε 
έργο.

Or. en

Τροπολογία 39
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) φόροι επί των κερδών, β) φόροι επί των κερδών και ο 
πραγματικός φορολογικός συντελεστής 
που εφαρμόστηκε,

Or. en

Τροπολογία 40
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δικαιώματα, γ) δικαιώματα και ο πραγματικός 
φορολογικός συντελεστής που 
εφαρμόστηκε,

Or. en

Τροπολογία 41
Thijs Berman, Michael Cashman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τέλη έκδοσης αδειών, τέλη 
εκμίσθωσης, τέλη εισόδου και λοιπά 
ζητήματα σχετικά με άδειες και/ή 
παραχωρήσεις,

στ) τέλη έκδοσης αδειών, τέλη 
εκμίσθωσης, τέλη διαμετακόμισης μέσω 
αγωγού, τέλη εισόδου και λοιπά ζητήματα 
σχετικά με άδειες και/ή παραχωρήσεις,

Or. en
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Τροπολογία 42
Thijs Berman, Michael Cashman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση καταβολής πληρωμών σε 
είδος προς κυβερνήσεις, τα σχετικά 
στοιχεία υποβάλλονται βάσει αξίας ή
όγκου. Όταν υποβάλλονται βάσει αξίας, 
παρέχονται επεξηγηματικές σημειώσεις 
προς αποσαφήνιση του τρόπου 
καθορισμού της αξίας τους.

3. Σε περίπτωση καταβολής πληρωμών σε 
είδος προς κυβερνήσεις, τα σχετικά 
στοιχεία υποβάλλονται βάσει αξίας και
όγκου. Όταν υποβάλλονται βάσει αξίας, 
παρέχονται επεξηγηματικές σημειώσεις 
προς αποσαφήνιση του τρόπου 
καθορισμού της αξίας τους.

Or. en

Τροπολογία 43
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
μεγάλες επιχειρήσεις ή από τις οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος που 
δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική 
βιομηχανία ή στην υλοτόμηση πρωτογενών 
δασών και που διέπονται από την εθνική 
τους νομοθεσία να καταρτίζουν 
ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς 
κυβερνήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 
38 εάν η μητρική επιχείρηση βαρύνεται με 
την υποχρέωση κατάρτισης 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 23 
παράγραφος 1 έως 23 παράγραφος 6 της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
μεγάλες επιχειρήσεις ή από τις οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος που 
δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική 
βιομηχανία ή στην υλοτόμηση πρωτογενών 
δασών και που διέπονται από την εθνική 
τους νομοθεσία να καταρτίζουν 
ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς 
κυβερνήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 
38 εάν η μητρική επιχείρηση υποχρεούται 
να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις κατά τα προβλεπόμενα στα 
άρθρα 23 παράγραφος 1 έως 23 
παράγραφος 6 της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 44
Thijs Berman, Michael Cashman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δεν απαιτείται συμπερίληψη 
επιχείρησης σε ενοποιημένη έκθεση για 
πληρωμές προς κυβερνήσεις εφόσον 
πληρούται μία τουλάχιστον από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) αυστηροί και διαρκείς περιορισμοί 
θίγουν ουσιαστικά την άσκηση από τη 
μητρική επιχείρηση των δικαιωμάτων 
της στην περιουσία ή στη διαχείριση 
αυτής της επιχείρησης,
β) οι απαραίτητες πληροφορίες για την 
κατάρτιση της ενοποιημένης έκθεσης για 
πληρωμές προς κυβερνήσεις σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία δεν μπορούν να 
συγκεντρωθούν χωρίς δυσανάλογα έξοδα 
ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Or. en

Τροπολογία 45
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Στην έκθεση προσδιορίζονται επίσης 
οι ακόλουθες πρόσθετες 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες ανά 
χώρα:
α) το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών, 
με ανάλυση κατά κύριες κατηγορίες 
δραστηριότητας·
β) ποσότητες που παράγονται, πωλούνται 
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ή ανταλλάσσονται,
γ) αποτελέσματα πριν από την αφαίρεση 
των φόρων που τα βαρύνουν·
δ) συνολικός αριθμός απασχολούμενων 
ατόμων και οι συνολικές αποδοχές τους.
ε) δαπάνες για επενδύσεις παγίου 
ενεργητικού κατά τη συγκεκριμένη 
περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 46
Thijs Berman, Michael Cashman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή και την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κεφαλαίου, ιδίως όσον αφορά το εύρος των 
υποχρεώσεων υποβολής έκθεσης και τις 
σχετικές λεπτομέρειες σε επίπεδο έργου. 
Στην επανεξέταση αυτή λαμβάνονται 
επίσης υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις και οι 
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και 
την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού. Η επανεξέταση 
ολοκληρώνεται το αργότερο πέντε έτη 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. Η έκθεση υποβάλλεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, συνοδευόμενη από νομοθετική 
πρόταση, εφόσον απαιτείται.

Η Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή και την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κεφαλαίου, ιδίως όσον αφορά το εύρος των 
υποχρεώσεων υποβολής έκθεσης και τις 
σχετικές λεπτομέρειες σε επίπεδο έργου. 
Στην επανεξέταση αυτή λαμβάνονται 
επίσης υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις και η 
συντελούμενη πρόοδος στην κατεύθυνση 
παγκόσμιων προτύπων στον τομέα αυτό, 
και επισημαίνεται ο αντίκτυπος της 
νομοθεσίας αυτής στις τρίτες χώρες, 
ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων της ενισχυμένης διαφάνειας των 
πληρωμών προς κυβερνήσεις. Η 
επανεξέταση ολοκληρώνεται το αργότερο 
δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη από 
νομοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται.

Or. en


