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Muudatusettepanek 22
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Selleks et tagada valitsemissektori 
üksustele tehtud maksete suurem 
läbipaistvus, peaksid mäetööstuse või 
ürgmetsade raiega tegelevad
suurettevõtjad ja avaliku huvi üksused 
avaldama kord aastas eraldi aruande 
valitsemissektori üksustele tehtud oluliste 
maksete kohta riikides, kus nad tegutsevad.
Sellised ettevõtjad tegutsevad riikides, kus 
on rikkalikult loodusvarasid, eelkõige 
maavarasid, naftat, maagaasi ja 
ürgmetsasid. Aruanne peaks sisaldama
seda liiki makseid, mis on võrreldavad
mäetööstuse läbipaistvuse algatuses 
osaleva ettevõtja avalikustatud maksetega.
See algatus täiendab ka ELi FLEGT 
tegevuskava (mis käsitleb 
metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, 
metsahaldust ja puidukaubandust) ja 
puidumäärust, millega nõutakse 
puittoodetega kauplejatelt 
hoolsuskohustuse täitmist, et hoida ära 
ebaseadusliku puidu sisenemist ELi turule.

(32) Selleks et tagada valitsemissektori 
üksustele tehtud maksete suurem 
läbipaistvus, peaksid kõik suurettevõtjad ja 
avaliku huvi üksused avaldama
raamatupidamise aastaaruandes aruande 
valitsemissektori üksustele tehtud oluliste 
maksete kohta riikides, kus nad tegutsevad, 
ning täiendava finantsteabe oma tegevuse 
kohta kolmandates riikides. Nende 
andmete avaldamise eesmärk on anda 
investoritele otsuste tegemiseks rohkem 
teavet, parandada ettevõtete juhtimist, 
suurendada vastutust ning aidata piirata 
maksudest kõrvalehoidumist. Aruanne 
peaks sisaldama avalikustamist 
riigipõhiselt. Ettevõtjate puhul, kes 
tegelevad loodusvarade, eelkõige 
maavarade, nafta ja maagaasi 
kaevandamisega või kes tegutsevad 
ürgmetsade või kalandusvaldkonnas, 
tuleb aruandes nimetada ka projekt või 
projektid, millega seoses makseid tehti. 
Aruanne peaks seega lähtuma
mäetööstuse läbipaistvuse algatuse 
avaldamisnõuetest. See algatus täiendab ka 
ELi FLEGT tegevuskava (mis käsitleb 
metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, 
metsahaldust ja puidukaubandust) ja 
puidumäärust, millega nõutakse 
puittoodetega kauplejatelt 
hoolsuskohustuse täitmist, et hoida ära 
ebaseadusliku puidu sisenemist ELi turule.

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Birgit Schnieber-Jastram

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Selleks et tagada valitsemissektori 
üksustele tehtud maksete suurem 
läbipaistvus, peaksid mäetööstuse või 
ürgmetsade raiega tegelevad suurettevõtjad 
ja avaliku huvi üksused avaldama kord 
aastas eraldi aruande valitsemissektori 
üksustele tehtud oluliste maksete kohta 
riikides, kus nad tegutsevad. Sellised 
ettevõtjad tegutsevad riikides, kus on 
rikkalikult loodusvarasid, eelkõige 
maavarasid, naftat, maagaasi ja 
ürgmetsasid. Aruanne peaks sisaldama 
seda liiki makseid, mis on võrreldavad
mäetööstuse läbipaistvuse algatuses 
osaleva ettevõtja avalikustatud maksetega.
See algatus täiendab ka ELi FLEGT 
tegevuskava (mis käsitleb 
metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, 
metsahaldust ja puidukaubandust) ja 
puidumäärust, millega nõutakse 
puittoodetega kauplejatelt 
hoolsuskohustuse täitmist, et hoida ära 
ebaseadusliku puidu sisenemist ELi turule.

(32) Selleks et tagada valitsemissektori 
üksustele tehtud maksete suurem 
läbipaistvus, peaksid mäetööstuse või 
ürgmetsade raiega tegelevad suurettevõtjad 
ja avaliku huvi üksused avaldama kord 
aastas eraldi aruande valitsemissektori 
üksustele tehtud oluliste maksete kohta 
riikides, kus nad tegutsevad. Sellised 
ettevõtjad tegutsevad riikides, kus on 
rikkalikult loodusvarasid, eelkõige 
maavarasid, naftat, maagaasi ja 
ürgmetsasid. Aruandes tuleks nimetada ka 
projekt või projektid, millega seoses 
makseid tehti, ning aruanne peaks
lähtuma mäetööstuse läbipaistvuse
algatuse avaldamisnõudest. See algatus 
täiendab ka ELi FLEGT tegevuskava (mis 
käsitleb metsaõigusnormide täitmise 
järelevalvet, metsahaldust ja 
puidukaubandust) ja puidumäärust, millega 
nõutakse puittoodetega kauplejatelt 
hoolsuskohustuse täitmist, et hoida ära 
ebaseadusliku puidu sisenemist ELi turule.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Thijs Berman, Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kõnealused aruanded peaksid aitama 
ressursirikastel riikidel rakendada 
mäetööstuse läbipaistvuse algatuse 
põhimõtteid ja kriteeriume ning anda oma 

(33) Kõnealused aruanded peaksid
hõlbustama valitsemissektori üksustel
anda oma kodanikele aru maksetest, mida 
valitsemissektori üksused saavad nende 
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kodanikele aru maksetest, mida sellised
valitsemissektori üksused saavad nende 
jurisdiktsioonis mäetööstuse või 
ürgmetsade raiega tegelevatelt
ettevõtjatelt. Aruanne peaks sisaldama 
andmeid riigi- ja projektipõhiselt,
kusjuures projekti loetakse kõige 
madalamaks tegutsevaks 
aruandeüksuseks, mille kohta ettevõtja 
koostab korrapäraselt ettevõttesiseseid 
tegevusaruandeid, nagu kontsessioon, 
maardla jne, mille puhul maksed on 
seotud projektidega. Pidades silmas üldist 
eesmärki edendada nendes riikides head 
valitsemistava, tuleks hinnata aruandes
kajastatavate maksete olulisust makseid 
saava valitsemissektori üksuse 
seisukohalt. Ette tuleks näha 
mitmesugused olulisuse kriteeriumid, 
nagu absoluutsummas maksed või 
protsentuaalne künnis (näiteks maksed, 
mis ületavad teatavat protsentuaalset osa 
riigi SKPst), mis on võimalik määratleda 
delegeeritud õigusakti kaudu. Komisjon 
peaks aruandluskorra läbi vaatama ja 
esitama selle kohta aruande viie aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Läbivaatamisel tuleks kaaluda 
aruandluskorra tõhusust ja võtta arvesse 
rahvusvahelisi arengusuundumusi, 
sealhulgas konkurentsivõime ja 
energiajulgeoleku küsimusi. Samuti tuleks 
läbivaatamise käigus arvesse võtta
makseteabe koostajate ja kasutajate 
kogemusi ning kaaluda, kas oleks 
asjakohane lisada maksete kohta 
täiendavat teavet, nagu tegelikud 
maksumäärad ja makse saaja andmed, 
näiteks teave pangakonto kohta.

jurisdiktsioonis tegutsevatelt ettevõtjatelt.
Aruanne peaks sisaldama andmeid
riigipõhiselt. Mäetööstuse ettevõtjate ja
loodusmetsade raiega tegelevate 
ettevõtjate puhul tuleb esitada andmed ka
projektipõhiselt, kui vastav projekt
loetakse samaväärseks tegevustega, mis 
on hõlmatud litsentsi, rendilepingu, 
kontsessiooni või muu seesuguse 
õigusliku kokkuleppega. Kui 
maksekohustused põhinevad teistsugusel 
alusel, lähtub aruandlus sellest alusest. Et 
üldine eesmärk on edendada head 
valitsemistava, tuleks aruandes esitada 
andmed kõigi maksete kohta, mille mõju 
riigi majandusele või ühiskonnale 
loetakse kohalikul, piirkondlikul või riigi 
tasandil oluliseks, ning piirmäärade 
puhul võetakse seda mõju arvesse. 
Koostatakse eeskirjad, millega tagatakse, 
et piirmääradest ei oleks võimalik mööda 
minna. Komisjon peaks aruandluskorra 
läbi vaatama ja esitama selle kohta aruande
kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist. Samuti tuleks 
läbivaatamise käigus arvesse võtta
rahvusvahelisi arengusuundumusi, nende 
valdkondade üldiste standarditega seoses 
toimuvat ning aruandeid, milles 
analüüsitakse käesoleva direktiivi mõju 
kolmandatele riikidele, sh eelkõige 
valitsemissektori üksustele tehtavate
maksete suurema läbipaistvuse 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kõnealused aruanded peaksid aitama
ressursirikastel riikidel rakendada 
mäetööstuse läbipaistvuse algatuse 
põhimõtteid ja kriteeriume ning anda oma 
kodanikele aru maksetest, mida sellised 
valitsemissektori üksused saavad nende 
jurisdiktsioonis mäetööstuse või 
ürgmetsade raiega tegelevatelt 
ettevõtjatelt. Aruanne peaks sisaldama 
andmeid riigi- ja projektipõhiselt, 
kusjuures projekti loetakse kõige 
madalamaks tegutsevaks 
aruandeüksuseks, mille kohta ettevõtja
koostab korrapäraselt ettevõttesiseseid 
tegevusaruandeid, nagu kontsessioon, 
maardla jne, mille puhul maksed on 
seotud projektidega. Pidades silmas üldist 
eesmärki edendada nendes riikides head 
valitsemistava, tuleks hinnata aruandes 
kajastatavate maksete olulisust makseid 
saava valitsemissektori üksuse 
seisukohalt. Ette tuleks näha 
mitmesugused olulisuse kriteeriumid, 
nagu absoluutsummas maksed või 
protsentuaalne künnis (näiteks maksed, 
mis ületavad teatavat protsentuaalset osa 
riigi SKPst), mis on võimalik määratleda 
delegeeritud õigusakti kaudu. Komisjon 
peaks aruandluskorra läbi vaatama ja 
esitama selle kohta aruande viie aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Läbivaatamisel tuleks kaaluda 
aruandluskorra tõhusust ja võtta arvesse
rahvusvahelisi arengusuundumusi, 
sealhulgas konkurentsivõime ja 
energiajulgeoleku küsimusi. Samuti 
tuleks läbivaatamise käigus arvesse võtta
makseteabe koostajate ja kasutajate 
kogemusi ning kaaluda, kas oleks 
asjakohane lisada maksete kohta täiendavat 
teavet, nagu tegelikud maksumäärad ja 
makse saaja andmed, näiteks teave 
pangakonto kohta.

(33) Kõnealused aruanded peaksid
hõlbustama valitsemissektori üksustel 
anda oma kodanikele aru maksetest, mida 
valitsemissektori üksused saavad nende 
jurisdiktsioonis tegutsevatelt ettevõtjatelt. 
Ettevõtjate puhul, kes tegelevad 
loodusvarade kaevandamisega, peaksid 
need aruanded aitama ressursirikaste 
riikide valitsemissektori üksustel
rakendada mäetööstuse läbipaistvuse 
algatuse põhimõtteid ja kriteeriume ning 
anda oma kodanikele aru maksetest, mida 
sellised valitsemissektori üksused saavad 
nende jurisdiktsioonis tegelevatelt 
ettevõtjatelt. Aruanne peaks sisaldama 
andmeid riigipõhiselt ja ürgmetsade 
raiega tegelevate ning mäetööstuses ja 
kalandusvaldkonnas tegutsevate 
ettevõtjate puhul tuleks aruandes 
nimetada ka projekt või projektid, millega 
seoses makseid tehti, kusjuures projektina 
käsitletakse lepingut, litsentsi, 
rendilepingut, kontsessiooni või muud 
õiguslikku kokkulepet, millest lähtuvad
ettevõtja maksukohustused ja tulust 
tulenevad kohustused riigis, kus ettevõtja 
tegutseb. Kui maksekohustused põhinevad 
teistsugusel alusel, lähtub aruandlus 
sellest alusest. Pidades silmas üldist 
eesmärki edendada nendes riikides head 
valitsemistava, loetakse maksed oluliseks, 
kui makse või sama liiki maksete summa 
on suurem kui 15 000 eurot. Komisjon 
peaks aruandluskorra läbi vaatama ja 
esitama selle kohta aruande nelja aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Läbivaatamisel tuleks kaaluda 
aruandluskorra tõhusust ja võtta arvesse 
makseteabe koostajate ja kasutajate 
kogemusi ning kaaluda, kas oleks 
asjakohane lisada maksete kohta täiendavat 
teavet.
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Or. en

Muudatusettepanek 26
Birgit Schnieber-Jastram

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kõnealused aruanded peaksid aitama 
ressursirikastel riikidel rakendada 
mäetööstuse läbipaistvuse algatuse 
põhimõtteid ja kriteeriume ning anda oma 
kodanikele aru maksetest, mida sellised 
valitsemissektori üksused saavad nende 
jurisdiktsioonis mäetööstuse või 
ürgmetsade raiega tegelevatelt ettevõtjatelt.
Aruanne peaks sisaldama andmeid riigi- ja 
projektipõhiselt, kusjuures projekti 
loetakse kõige madalamaks tegutsevaks 
aruandeüksuseks, mille kohta ettevõtja 
koostab korrapäraselt ettevõttesiseseid 
tegevusaruandeid, nagu kontsessioon, 
maardla jne, mille puhul maksed on 
seotud projektidega. Pidades silmas üldist 
eesmärki edendada nendes riikides head 
valitsemistava, tuleks hinnata aruandes 
kajastatavate maksete olulisust makseid 
saava valitsemissektori üksuse 
seisukohalt. Ette tuleks näha 
mitmesugused olulisuse kriteeriumid, 
nagu absoluutsummas maksed või 
protsentuaalne künnis (näiteks maksed, 
mis ületavad teatavat protsentuaalset osa 
riigi SKPst), mis on võimalik määratleda 
delegeeritud õigusakti kaudu. Komisjon 
peaks aruandluskorra läbi vaatama ja 
esitama selle kohta aruande viie aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Läbivaatamisel tuleks kaaluda 
aruandluskorra tõhusust ja võtta arvesse 
rahvusvahelisi arengusuundumusi, 
sealhulgas konkurentsivõime ja 
energiajulgeoleku küsimusi. Samuti tuleks 
läbivaatamise käigus arvesse võtta 

(33) Kõnealused aruanded peaksid aitama 
ressursirikastel riikidel rakendada 
mäetööstuse läbipaistvuse algatuse 
põhimõtteid ja kriteeriume ning anda oma 
kodanikele aru maksetest, mida sellised 
valitsemissektori üksused saavad nende 
jurisdiktsioonis mäetööstuse või 
ürgmetsade raiega tegelevatelt ettevõtjatelt.
Kui projekt loetakse samaväärseks 
lepingu, litsentsi, rendilepingu, 
kontsessiooni või muu õigusliku 
kokkuleppega, millest lähtuvad ettevõtja 
maksukohustused ja tulust tulenevad 
kohustused riigis, kus ta tegutseb, peaks
aruanne sisaldama andmeid riigi- ja 
projektipõhiselt. Kui maksekohustused 
põhinevad teistsugusel alusel, lähtub 
aruandlus sellest alusest. Pidades silmas 
üldist eesmärki edendada nendes riikides 
head valitsemistava, loetakse maksed 
oluliseks, kui makse või sama liiki
maksete summa on suurem kui 15 000 
eurot. Komisjon peaks aruandluskorra läbi 
vaatama ja esitama selle kohta aruande viie 
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Läbivaatamisel tuleks kaaluda 
aruandluskorra tõhusust ja võtta arvesse 
rahvusvahelisi arengusuundumusi, 
sealhulgas konkurentsivõime ja 
energiajulgeoleku küsimusi. Samuti tuleks 
läbivaatamise käigus arvesse võtta 
makseteabe koostajate ja kasutajate 
kogemusi ning kaaluda, kas oleks 
asjakohane lisada maksete kohta täiendavat 
teavet, nagu tegelikud maksumäärad ja 
makse saaja andmed, näiteks teave 
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makseteabe koostajate ja kasutajate 
kogemusi ning kaaluda, kas oleks 
asjakohane lisada maksete kohta täiendavat 
teavet, nagu tegelikud maksumäärad ja 
makse saaja andmed, näiteks teave 
pangakonto kohta.

pangakonto kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Paljudes riikides, näiteks Kongo 
Demokraatlikus Vabariigis, on 
maavarade ebaseadusliku kaevandamise 
teel tulu teenimine tihedalt seotud 
relvastatud konfliktidega. Nende tegevuste 
vahel valitseva seose kaotamise tulemusel 
oleks konflikte vähem ja need ei oleks nii 
teravad. Ühe lahendusena võiks ELi 
ettevõtjatele, kes kaevandavad maavarasid 
piirkondades, kus esineb konflikte või on 
konfliktioht, kehtestada 
hoolsuskohustuse, millega tagada, et 
ettevõtjate tarneahelad ei ole konflikti 
osapooltega seotud. Sellealaste algatuste 
puhul tuleks igati arvestada kohalike 
sidusrühmade huvisid. Mäetööstuse 
läbipaistvuse algatuse ning 
hoolsuskohustust ja tarneahela 
vastutustundlikku haldamist puudutavad 
OECD soovitused võiksid aga olla 
kasulikuks lähtepunktiks. Et nimetatud 
lahendusest parem ülevaade saada, tuleb 
sellise kohustuste kehtestamise 
võimalikkust ja eeldatavat mõju ELi 
kontekstis põhjalikumalt analüüsida.

Or. en



AM\902207ET.doc 9/18 PE489.525v01-00

ET

Muudatusettepanek 28
Birgit Schnieber-Jastram

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mida 
on eeskätt tunnustatud Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas,

(38) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mida 
on eeskätt tunnustatud Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 208,

Or. en

Muudatusettepanek 29
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
käesoleva artikli lõigetes 1−5 sätestatud 
piirmääradest väiksemad piirmäärad. 
Piirmäärade vähendamisel säilitatakse 
esialgne proportsioon.

Or. lv

Selgitus

Kehtestatud piirmäärad ei ole paljudes ELi liikmesriikides valitseva majandusliku olukorraga 
kooskõlas, sest käesoleva artikli lõikes 1 osutatud suurused tähendaksid seda, et enamikku 
ettevõtjaid loetaks asjaomastes liikmesriikides käesoleva direktiivi kohaldamisel väikesteks. 
See tekitaks riikide maksukogumissüsteemis häireid.

Muudatusettepanek 30
Thijs Berman, Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõik 1 – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Mäetööstuse ettevõtja” − ettevõtja, kes
tegeleb maavarade, nafta- ja 
maagaasivarude uurimise, avastamise, 
arendamise ja kaevandamisega ning 
kellele on osutatud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/2006 I 
lisa B jao osades 05−08.

1. „Ettevõtja” − kui kontsern, mille nimel 
emaettevõtja konsolideeritud 
finantsaruandeid koostab, sisaldab 
tütarettevõtjaid, filiaale, alalisi esindusi, 
ühisettevõtjaid ja sidusettevõtjaid, siis 
kõrgeima taseme emaettevõtja, kes
avaldab Euroopa Liidus aruandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Mäetööstuse ettevõtja” − ettevõtja, kes
tegeleb maavarade, nafta- ja 
maagaasivarude uurimise, avastamise, 
arendamise ja kaevandamisega ning 
kellele on osutatud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/2006 I 
lisa B jao osades 05−08.

1. „Ettevõtja” − kui kontsern, mille nimel 
emaettevõtja konsolideeritud 
finantsaruandeid koostab, sisaldab 
tütarettevõtjaid, filiaale, alalisi esindusi, 
ühisettevõtjaid ja sidusettevõtjaid, siis 
kõrgeima taseme emaettevõtja, kes
avaldab Euroopa Liidus aruandeid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et aruanne ei hõlma ainult ettevõtjat ennast, 
vaid ka selle alalisi esindusi, mis kauplevad teises kohas, ning ühisettevõtjaid ja 
sidusettevõtjaid, isegi kui nende tulemusi muul otstarbel täielikult emaettevõtja aruandesse ei 
lisata.

Muudatusettepanek 32
Thijs Berman, Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „Mäetööstuse ettevõtja” − kõrgeima 
taseme emaettevõtja, mis avaldab 
aruandeid Euroopa Liidus, kui kontsern, 
mille nimel emaettevõtja konsolideeritud 
finantsaruandeid koostab, sisaldab 
tütarettevõtjaid, filiaale, alalisi esindusi, 
ühisettevõtjaid ja sidusettevõtjaid, kes 
tegelevad maavarade, nafta- ja 
maagaasivarude uurimise, avastamise, 
arendamise, kaevandamise, töötlemise, 
ekspordi või transpordiga või muu 
nendega seotud olulise tegevusega, millele 
on osutatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/2006 I 
lisa B jao osades 05−08.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „Valitsemissektori üksus” − liikmesriigi 
või kolmanda riigi mis tahes riiklik, 
piirkondlik või kohalik valitsusüksus.
Vastavalt käesoleva direktiivi artikli 23 
lõigetes 1−6 sätestatule hõlmab see mõiste 
osakonda, asutust või ettevõtjat, kelle 
tegevust see üksus kontrollib.

3. „Valitsemissektori üksus” − liikmesriigi 
või kolmanda riigi mis tahes riiklik, 
piirkondlik või kohalik valitsusüksus.
Vastavalt käesoleva direktiivi artikli 23 
lõigetes 1−6 sätestatule hõlmab see mõiste 
osakonda, asutust või ettevõtjat, kelle 
tegevust see üksus kontrollib, ning 
valitsemissektori üksust [riigiettevõtted, 
valitsuse liikmetele, nende sugulastele või 
lähedastele inimestele kuuluvad 
ettevõtted], kes saab mingi ettevõtja 
koosseisu kuuluvalt üksuselt mis tahes 
makseid, millele on osutatud artiklis 38.

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Thijs Berman, Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „Valitsemissektori üksus” − liikmesriigi 
või kolmanda riigi mis tahes riiklik, 
piirkondlik või kohalik valitsusüksus.
Vastavalt käesoleva direktiivi artikli 23 
lõigetes 1−6 sätestatule hõlmab see mõiste 
osakonda, asutust või ettevõtjat, kelle 
tegevust see üksus kontrollib.

3. „Valitsemissektori üksus” − liikmesriigi 
või kolmanda riigi mis tahes riiklik, 
piirkondlik või kohalik valitsusüksus, kes 
on andnud loa ettevõtja asutamiseks, kes 
vastutab ettevõtja õigusliku reguleerimise 
eest, kelle haldusalasse kuulub ettevõtja 
maksustamise mõistes püsiv tegevuskoht 
või kes saab ettevõtja koosseisu kuuluvalt 
üksuselt artiklis 38 osutatud makseid.
Vastavalt käesoleva direktiivi artikli 23 
lõigetes 1−6 sätestatule hõlmab see mõiste 
osakonda, asutust või ettevõtjat, kelle 
tegevust see üksus kontrollib.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. „Ettevõtja koosseisu kuuluvad 
üksused” − tütarettevõtjad, 
sidusettevõtjad, ühisettevõtjad, alalised 
esindused ja muud kauplemisüksused, 
mida loetakse tervikuna või osaliselt 
ettevõtja osaks ning mis on 
konsolideeritud ettevõtja aruandeaasta 
finantsaruandes.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et teave esitatakse ka ühisettevõtjate ja 
sidusettevõtjate kohta ja seda sellises proportsioonis, mis vastab aru andva ettevõtja osale 
neis.

Muudatusettepanek 36
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kohustavad mäetööstuse 
või ürgmetsade raiega tegelevaid
suurettevõtjad ja avaliku huvi üksusi kord 
aastas koostama ja avaldama 
valitsemissektorile tehtud maksete aruande.

1. Liikmesriigid kohustavad suurettevõtjad, 
sh ühisettevõtjaid, ja avaliku huvi üksusi 
kord aastas koostama ja avaldama
raamatupidamise aastaaruandes
valitsemissektorile tehtud maksete, sh 
mitterahaliste maksete aruande.
Nimetatud aruandes avaldavad ettevõtjad 
ka täiendava finantsteabe oma tegevuse 
kohta kolmandates riikides. Kui ettevõtja 
või üksuse aruandeaasta konsolideeritud 
finantsaruanne hõlmab ka 
tütarettevõtjaid, sidusettevõtjaid, 
ühisettevõtjaid, alalisi esindusi ja muid 
kauplemisüksusi, avaldatakse teave 
eelkõige nende kohta. Aruanne 
moodustab osa finantsaruande lisadest.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Birgit Schnieber-Jastram

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kohustavad mäetööstuse 
või ürgmetsade raiega tegelevaid 

1. Liikmesriigid kohustavad mäetööstuse 
või ürgmetsade raiega tegelevaid 
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suurettevõtjad ja avaliku huvi üksusi kord 
aastas koostama ja avaldama 
valitsemissektorile tehtud maksete aruande.

suurettevõtjad ja avaliku huvi üksusi kord 
aastas koostama ja avaldama 
valitsemissektorile tehtud maksete, sh 
mitterahaliste maksete aruande.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Birgit Schnieber-Jastram

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kui kõnealused maksed on seotud 
konkreetsete projektidega, siis hõlmab 
aruanne ka aruandeaasta jooksul igale 
sellisele projektile tehtud maksete, 
sealhulgas mitterahaliste maksete, 
summat makseliikide kaupa ning igale 
sellisele projektile tehtud maksete 
kogusummat.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) maksud kasumilt; (b) maksud kasumilt ja kohaldatud tegelik 
maksumäär;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kasutusmaksud; (c) kasutusmaksud ja kohaldatud tegelik 
maksumäär;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Thijs Berman, Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) litsentsitasud, renditasud, 
sisenemistasud ja muud tasud litsentside 
ja/või kontsessioonide eest;

(f) litsentsitasud, renditasud, torujuhtmete 
läbiviimise tasud, sisenemistasud ja muud 
tasud litsentside ja/või kontsessioonide 
eest;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Thijs Berman, Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui valitsemissektori üksusele tehakse 
mitterahalisi makseid, kajastatakse nende 
väärtus või maht. Kui kajastatakse nende 
väärtus, selgitatakse aruande lisades selle 
kindlaksmääramise meetodit.

3. Kui valitsemissektori üksusele tehakse 
mitterahalisi makseid, kajastatakse nende 
väärtus ja maht. Kui kajastatakse nende 
väärtus, selgitatakse aruande lisades selle 
kindlaksmääramise meetodit.

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Birgit Schnieber-Jastram

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik nõuab kõigilt oma 
siseriikliku õigusega reguleeritavatelt 
mäetööstuse või ürgmetsade raiega 
tegelevatelt suurettevõtjatelt ja avaliku 
huvi üksustelt, et nad koostaksid kooskõlas 
artiklitega 37 ja 38 valitsemissektorile 
tehtud maksete konsolideeritud aruande, 
kui asjaomane emaettevõtja on käesoleva 
direktiivi artikli 23 lõigete 1−6 kohaselt 
kohustatud koostama konsolideeritud 
finantsaruanded.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 44
Thijs Berman, Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ettevõtjat ei ole vaja kajastada 
valitsemissektorile tehtud maksete 
konsolideeritud aruandes, kui täidetud on 
vähemalt üks järgmistest tingimustest:

välja jäetud

(a) ranged pikaajalised piirangud 
takistavad oluliselt emaettevõtjat 
rakendamast oma õigusi kõnealuse 
ettevõtja varade või juhtimise üle;
(b) valitsemissektorile tehtud maksete 
konsolideeritud aruande koostamiseks 
kooskõlas käesoleva direktiiviga vajalikku 
teavet ei ole võimalik hankida ilma 
ülemääraste kulude või tarbetu viivituseta.

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Aruanne peab sisaldama ka järgmist 
täiendavat finantsteavet riikide kaupa:
(a) netokäive peamiste 
tegevusvaldkondade kaupa;
(b) toodetud, müüdud või vahetatud 
kogused;
(c) maksustamiseelne kasum või kahjum;
(d) töötajate koguarv ja nende kogupalk;
(e) põhivarainvesteeringute kulud 
perioodi jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Thijs Berman, Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab käesoleva peatüki 
rakendamise ja tõhususe läbi ja esitab selle 
kohta aruande, pidades sealjuures eriti 
silmas aruandekohustuste ulatust ja 
projektipõhise aruandluse viise. Samuti 
tuleks läbivaatamisel arvesse võtta 
rahvusvahelisi arengusuundi ning
energiavarustuse kindlusele ja 
konkurentsivõimele avalduvaid mõjusid.
Läbivaatamine tuleb teostada hiljemalt viis
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Aruanne esitatakse Euroopa 

Komisjon vaatab käesoleva peatüki 
rakendamise ja tõhususe läbi ja esitab selle 
kohta aruande, pidades sealjuures eriti 
silmas aruandekohustuste ulatust ja 
projektipõhise aruandluse viise. Samuti 
tuleks läbivaatamisel arvesse võtta 
rahvusvahelisi arengusuundumusi, nende 
valdkondade üldiste standarditega seoses 
toimuvat ning aruandeid, milles 
analüüsitakse käesoleva direktiivi mõju 
kolmandatele riikidele, sh eelkõige 
valitsemissektori üksustele tehtavate 
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Parlamendile ja nõukogule, vajaduse korral 
koos õigusakti ettepanekuga.

maksete suurema läbipaistvuse 
saavutamisele. Läbivaatamine tuleb 
teostada hiljemalt kaks aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist. Aruanne 
esitatakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, vajaduse korral koos õigusakti 
ettepanekuga.

Or. en


