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Tarkistus 22
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuuden tai aarniometsien 
puunkorjuun alalla, olisi esitettävä 
vuosittain erillisessä kertomuksessa 
olennaiset maksut, jotka on suoritettu 
hallituksille niissä maissa, joissa kyseiset 
yritykset toimivat. Tällaiset yritykset 
toimivat maissa, joissa on runsaasti 
luonnonvaroja, erityisesti mineraaleja, 
öljyä, maakaasua sekä aarniometsiä. 
Kertomuksessa esitettyjen maksutyyppien 
tulisi olla vertailukelpoisia niiden 
maksutyyppien kanssa, jotka
kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteeseen (EITI) osallistuva 
yritys esittää tilinpäätöksessään. Tällä 
aloitteella täydennetään 
metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa 
EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
puutavara-asetusta, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta, 
jotta laittomasti korjattua puuta ei pääsisi 
EU:n markkinoille.

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi kaikkien suurten 
yritysten ja yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen olisi esitettävä 
osana vuositilinpäätöstään kertomus 
olennaisista maksuista, jotka on suoritettu 
hallituksille niissä maissa, joissa kyseiset 
yritykset toimivat, sekä taloudelliset 
lisätiedot toiminnastaan kolmansissa 
maissa. Näiden tietojen ilmoittamisella 
pyritään antamaan sijoittajille parempi 
tietopohja päätöksenteolle, parantamaan 
yhtiöiden hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmää sekä 
vastuuvelvollisuutta ja edistämään 
veronkierron torjuntaa. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maakohtaisesti. 
Lisäksi kertomuksessa olisi myös 
yksilöitävä hanke tai hankkeet, joihin 
kyseiset maksut ovat liittyneet, jos 
kyseisten yritysten toiminta sisältää 
luonnonvarojen ja erityisesti mineraalien, 
öljyn, maakaasun sekä aarniometsien 
hyödyntämistä tai kalastusta. 
Kertomuksen olisi näin ollen perustuttava
kaivannaisteollisuuden avoimuusaloitteen 
(EITI) avoimuusvaatimuksiin. Tällä 
aloitteella täydennetään 
metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa 
EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
puutavara-asetusta, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta, 
jotta laittomasti korjattua puuta ei pääsisi 
EU:n markkinoille.
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Or. en

Tarkistus 23
Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuuden tai aarniometsien 
puunkorjuun alalla, olisi esitettävä 
vuosittain erillisessä kertomuksessa 
olennaiset maksut, jotka on suoritettu 
hallituksille niissä maissa, joissa kyseiset 
yritykset toimivat. Tällaiset yritykset 
toimivat maissa, joissa on runsaasti
luonnonvaroja, erityisesti mineraaleja, 
öljyä, maakaasua sekä aarniometsiä. 
Kertomuksessa esitettyjen maksutyyppien 
tulisi olla vertailukelpoisia niiden 
maksutyyppien kanssa, jotka
kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteeseen (EITI) osallistuva 
yritys esittää tilinpäätöksessään. Tällä 
aloitteella täydennetään 
metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa 
EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
puutavara-asetusta, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta, 
jotta laittomasti korjattua puuta ei pääsisi 
EU:n markkinoille.

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuuden tai aarniometsien 
puunkorjuun alalla, olisi esitettävä 
vuosittain erillisessä kertomuksessa 
olennaiset maksut, jotka on suoritettu 
hallituksille niissä maissa, joissa kyseiset 
yritykset toimivat. Tällaiset yritykset 
toimivat maissa, joissa on runsaasti 
luonnonvaroja, erityisesti mineraaleja, 
öljyä, maakaasua sekä aarniometsiä. 
Kertomuksessa olisi myös yksilöitävä 
hanke tai hankkeet, joihin kyseiset 
maksut ovat liittyneet, ja kertomuksen 
olisi perustuttava kaivannaisteollisuuden
avoimuusaloitteen (EITI) 
avoimuusvaatimuksiin. Tällä aloitteella 
täydennetään metsälainsäädännön 
noudattamista, metsähallintoa ja 
puukauppaa koskevaa EU:n FLEGT-
toimintasuunnitelmaa sekä puutavara-
asetusta, joiden mukaan puutuotteilla 
kauppaa käyvien on noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta, jotta 
laittomasti korjattua puuta ei pääsisi EU:n 
markkinoille.

Or. en

Tarkistus 24
Thijs Berman, Michael Cashman
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan EITI-
periaatteet ja -kriteerit täytäntöön sekä 
tekemään kansalaisilleen selkoa 
maksuista, jotka hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta
yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maa- ja 
hankekohtaisesti, jolloin hanke
katsottaisiin alhaisimmaksi toiminnan 
raportointikohteiden tasoksi, jolla yritys 
laatii säännöllisiä sisäisiä 
toimintakertomuksia; kyse voisi olla 
esimerkiksi konsessiota tai 
maantieteellistä aluetta koskevista 
hankkeista, joihin on liittynyt maksuja. 
Koska yleisenä tavoitteena on edistää 
hyvää hallintoa näissä maissa,
raportoitavien maksujen olennaisuus olisi 
arvioitava suhteessa maksut 
vastaanottavaan hallitukseen. Voitaisiin 
harkita erilaisia olennaisuuden kriteerejä, 
kuten maksettujen summien 
kokonaismäärää tai prosentuaalista 
kynnystä (kuten maksut, jotka ylittävät 
tietyn prosenttiosuuden maan BKT:stä), ja 
nämä voitaisiin määrittää delegoidulla 
säädöksellä. Komission olisi tarkasteltava 
tätä raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus viiden vuoden
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 
Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava 
järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys,
kilpailukykyyn ja energiavarmuuteen 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina.
Siinä olisi myös otettava huomioon 
maksutietojen laatijien ja käyttäjien 
kokemukset sekä pohdittava, olisiko 
maksutietoihin aiheellista sisällyttää 

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan hallituksia olemaan 
kansalaisilleen vastuussa maksuista, jotka 
hallitukset ovat saaneet yrityksiltä, jotka 
toimivat niiden oikeudenkäyttöalueilla. 
Tiedot olisi esitettävä kertomuksessa 
maakohtaisesti. Kaivannaisteollisuudessa 
toimivien tai luonnonmetsien 
puunkorjuuta harjoittavien yritysten 
kertomusten olisi myös oltava 
hankekohtaisia, jolloin hankkeen
katsottaisiin vastaavan toimintoja, joita 
säädellään toimiluvalla, 
vuokrasopimuksella, konsessiolla tai 
muulla vastaavalla lain mukaisella 
sopimuksella. Jos maksuvastuita aiheutuu 
muulta pohjalta, raportoinnin on 
tapahduttava tältä pohjalta. Koska 
yleisenä tavoitteena on edistää hyvää 
hallintoa, kaikentyyppisistä maksuista olisi 
raportoitava, jos niillä katsotaan olevan 
huomattava vaikutus maan taloudelle tai 
yhteiskunnalle paikallisella, alueellisella 
tai kansallisella tasolla ja jos mahdolliset 
raja-arvot voivat tallentaa tällaiset 
vaikutukset. On otettava käyttöön 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
mahdollisia raja-arvoja ei voida kiertää. 
Komission olisi tarkasteltava tätä 
raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus kahden vuoden
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 
Uudelleentarkastelussa olisi otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys, tähän 
alaan liittyviä maailmanlaajuisia 
standardeja koskeva edistys ja raportti 
tämän lainsäädännön vaikutuksista 
kolmansissa maissa erityisesti hallituksille 
suoritettavien maksujen avoimuuden 
parantamista koskevien tavoitteiden 
saavuttamisesta.
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muita tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

Or. en

Tarkistus 25
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan EITI-
periaatteet ja -kriteerit täytäntöön sekä 
tekemään kansalaisilleen selkoa maksuista, 
jotka hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta 
yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maa- ja 
hankekohtaisesti, jolloin hanke 
katsottaisiin alhaisimmaksi toiminnan 
raportointikohteiden tasoksi, jolla yritys 
laatii säännöllisiä sisäisiä 
toimintakertomuksia; kyse voisi olla 
esimerkiksi konsessiota tai 
maantieteellistä aluetta koskevista 
hankkeista, joihin on liittynyt maksuja. 
Koska yleisenä tavoitteena on edistää 
hyvää hallintoa näissä maissa, 
raportoitavien maksujen olennaisuus olisi 
arvioitava suhteessa maksut 
vastaanottavaan hallitukseen. Voitaisiin 
harkita erilaisia olennaisuuden kriteerejä, 
kuten maksettujen summien 
kokonaismäärää tai prosentuaalista 
kynnystä (kuten maksut, jotka ylittävät 
tietyn prosenttiosuuden maan BKT:stä), 
ja nämä voitaisiin määrittää delegoidulla 

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan hallituksia olemaan 
kansalaisilleen vastuussa maksuista, jotka 
hallitukset ovat saaneet yrityksiltä, jotka 
toimivat niiden oikeudenkäyttöalueilla.
Jos kyseiset yritykset toimivat 
kaivannaisteollisuudessa, kertomuksilla 
olisi pyrittävä auttamaan
luonnonvaroiltaan rikkaiden maiden 
hallituksia panemaan EITI-periaatteet ja 
-kriteerit täytäntöön sekä tekemään 
kansalaisilleen selkoa maksuista, jotka 
hallitukset ovat saaneet yrityksiltä, jotka 
toimivat niiden oikeudenkäyttöalueilla. 
Tiedot olisi esitettävä kertomuksessa 
maakohtaisesti, ja jos kyseessä ovat 
yritykset, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa, kalastusalalla 
tai aarniometsien puunkorjuun alalla, 
kertomuksessa olisi myös yksilöitävä 
hanke tai hankkeet, joihin kyseiset 
maksut ovat liittyneet, kun hankkeen 
katsotaan vastaavan sopimusta, 
toimilupaa, vuokrasopimusta, konsessiota 
tai muuta lain mukaista sopimusta, joka 
aiheuttaa yritykselle vero- ja tulovastuita 
kussakin maassa, jossa se toimii. Jos 
maksuvastuita aiheutuu muulta pohjalta, 
raportoinnin on tapahduttava tältä 
pohjalta. Koska yleisenä tavoitteena on 
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säädöksellä. Komission olisi tarkasteltava 
tätä raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus viiden vuoden
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 
Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava 
järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys, 
kilpailukykyyn ja energiavarmuuteen 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina.
Siinä olisi myös otettava huomioon
maksutietojen laatijien ja käyttäjien 
kokemukset sekä pohdittava, olisiko 
maksutietoihin aiheellista sisällyttää muita 
tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

edistää hyvää hallintoa näissä maissa, 
maksuja on pidettävä olennaisina, jos 
jokin maksu tai samantyyppisten 
maksujen ryhmä ylittää 15 000 euroa. 
Komission olisi tarkasteltava tätä 
raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus neljän vuoden
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 
Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava 
järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon maksutietojen laatijien ja 
käyttäjien kokemukset sekä pohdittava, 
olisiko maksutietoihin aiheellista sisällyttää 
muita tietoja.

Or. en

Tarkistus 26
Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan EITI-
periaatteet ja -kriteerit täytäntöön sekä 
tekemään kansalaisilleen selkoa maksuista, 
jotka hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta 
yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maa- ja 
hankekohtaisesti, jolloin hanke 
katsottaisiin alhaisimmaksi toiminnan 
raportointikohteiden tasoksi, jolla yritys 
laatii säännöllisiä sisäisiä 
toimintakertomuksia; kyse voisi olla 
esimerkiksi konsessiota tai 
maantieteellistä aluetta koskevista 

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan EITI-
periaatteet ja -kriteerit täytäntöön sekä 
tekemään kansalaisilleen selkoa maksuista, 
jotka hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta 
yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maa- ja 
hankekohtaisesti, jolloin hankkeen
katsottaisiin vastaavan sopimusta, 
toimilupaa, vuokrasopimusta, konsessiota 
tai muuta lain mukaista sopimusta, joka 
aiheuttaa yritykselle vero- ja tulovastuita 
kussakin maassa, jossa se toimii. Jos 
maksuvastuita aiheutuu muulta pohjalta, 
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hankkeista, joihin on liittynyt maksuja. 
Koska yleisenä tavoitteena on edistää 
hyvää hallintoa näissä maissa, 
raportoitavien maksujen olennaisuus olisi 
arvioitava suhteessa maksut 
vastaanottavaan hallitukseen. Voitaisiin 
harkita erilaisia olennaisuuden kriteerejä, 
kuten maksettujen summien 
kokonaismäärää tai prosentuaalista 
kynnystä (kuten maksut, jotka ylittävät 
tietyn prosenttiosuuden maan BKT:stä), 
ja nämä voitaisiin määrittää delegoidulla 
säädöksellä. Komission olisi tarkasteltava 
tätä raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus viiden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 
Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava 
järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys, 
kilpailukykyyn ja energiavarmuuteen 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina. 
Siinä olisi myös otettava huomioon 
maksutietojen laatijien ja käyttäjien 
kokemukset sekä pohdittava, olisiko 
maksutietoihin aiheellista sisällyttää muita 
tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

raportoinnin on tapahduttava tältä 
pohjalta. Koska yleisenä tavoitteena on 
edistää hyvää hallintoa näissä maissa, 
maksuja on pidettävä olennaisina, jos 
jokin maksu tai samantyyppisten 
maksujen ryhmä ylittää 15 000 euroa. 
Komission olisi tarkasteltava tätä 
raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus viiden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 
Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava 
järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys, 
kilpailukykyyn ja energiavarmuuteen 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina. 
Siinä olisi myös otettava huomioon 
maksutietojen laatijien ja käyttäjien 
kokemukset sekä pohdittava, olisiko 
maksutietoihin aiheellista sisällyttää muita 
tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

Or. en

Tarkistus 27
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Aseelliset konfliktit liittyvät 
läheisesti mineraalien laittomasta 
hyödyntämisestä saataviin tuloihin 
useissa eri paikoissa eri puolilla 
maailmaa, kuten esimerkiksi Kongon 
demokraattisessa tasavallassa. Näiden 
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yhteyksien katkaiseminen edistäisi 
konfliktien esiintymisen ja voimakkuuden 
vähentämistä. Yksi ratkaisu voisi olla, että 
EU:n yritysten, jotka hankkivat 
mineraaleja alueilta, joilla on käynnissä 
konflikti tai olemassa sen vaara, olisi 
noudatettava asianmukaista 
huolellisuutta varmistaakseen, että heidän 
toimitusketjussaan ei ole yhteyksiä 
konfliktin osapuoliin. Tällaisen aloitteen 
olisi kunnioitettava täysin paikallisten 
sidosryhmien etuja, mutta EITIn ja 
OECD:n suosituksia asianmukaisesta 
huolellisuudesta ja vastuullisesta 
toimitusketjun hallinnasta voitaisiin 
käyttää hyödyllisinä viitekohtina. Jotta 
tästä mahdollisesta ratkaisusta voitaisiin 
saada parempi käsitys, on tärkeää, että 
EU:ssa suoritetaan lisätutkimuksia 
tällaisen velvollisuuden toteutettavuudesta 
ja odotetuista vaikutuksista. 

Or. en

Tarkistus 28
Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita,

(38) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklaa,

Or. en

Tarkistus 29
Krišjānis Kariņš
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Jäsenvaltiot voivat säätää tämän 
artiklan 1–5 kohdassa mainittuja raja-
arvoja alhaisemmat raja-arvot. Näistä 
arvoista tehtävien vähennysten suhde 
säilyy entisellään.

Or. lv

Perustelu

Säädetyt raja-arvot eivät vastaa useissa eri EU:n jäsenvaltioissa taloudellista tilannetta, sillä 
tämän artiklan 1 kohdassa määritellyt raja-arvot tarkoittaisivat, että suurinta osaa kyseessä 
olevissa jäsenvaltioista toimivista yrityksistä pidettäisiin tässä direktiivissä absoluuttisesti 
mitattuna "pieninä" yrityksinä. Tästä aiheutuisi vahinkoa näiden maiden 
veronkantojärjestelmille.

Tarkistus 30
Thijs Berman, Michael Cashman

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. "kaivannaisteollisuudessa toimivalla
yrityksellä" yritystä, jonka toiminta 
sisältää mineraali-, öljy- ja 
maakaasuesiintymien etsintää, 
kehittämistä ja hyödyntämistä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1893/2006 liitteessä I olevan 
pääluokan B kaksinumerotasojen 05–08 
mukaisesti;

1. "yrityksellä" korkeimman tason 
emoyhtiötä, joka julkistaa 
tilinpäätöksensä Euroopan unionissa, 
kun siihen ryhmään yhtiöitä, joita varten 
emoyhtiö laatii konsolidoidun 
tilinpäätöksen, kuuluu tytäryhtiöitä, 
sivuliikkeitä, kiinteitä toimipaikkoja, 
yhteisyrityksiä ja sidosyrityksiä;

Or. en

Tarkistus 31
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. "kaivannaisteollisuudessa toimivalla
yrityksellä" yritystä, jonka toiminta 
sisältää mineraali-, öljy- ja 
maakaasuesiintymien etsintää, 
kehittämistä ja hyödyntämistä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1893/2006 liitteessä I olevan 
pääluokan B kaksinumerotasojen 05–08 
mukaisesti;

1. "yrityksellä" korkeimman tason 
emoyhtiötä, joka julkistaa 
tilinpäätöksensä Euroopan unionissa, 
kun siihen ryhmään yhtiöitä, joita varten 
emoyhtiö laatii konsolidoidun 
tilinpäätöksen, kuuluu tytäryhtiöitä, 
sivuliikkeitä, kiinteitä toimipaikkoja, 
yhteisyrityksiä ja sidosyrityksiä;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään, että tietojen julkistaminen koskee useampaa kuin yhtä yksittäistä 
yhtiötä ja että se koskee myös kiinteitä toimipaikkoja, jotka käyvät kauppaa muilla paikoilla 
kuin minne ne on laillisesti rekisteröity, sekä yhteis- ja sidosyrityksiä, vaikka niiden tuloksia ei 
muista syistä konsolidoitaisi emoyhtiön tilinpäätökseen.

Tarkistus 32
Thijs Berman, Michael Cashman

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. "kaivannaisteollisuudessa toimivalla 
yrityksellä" korkeimman tason 
emoyhtiötä, joka julkistaa 
tilinpäätöksensä Euroopan unionissa,
kun siihen ryhmään yhtiöitä, joita varten 
emoyhtiö laatii konsolidoidun 
tilinpäätöksen, kuuluu tytäryhtiöitä, 
sivuliikkeitä, kiinteitä toimipaikkoja, 
yhteisyrityksiä ja sidosyrityksiä, joiden 
toiminta sisältää mineraali-, öljy- ja 
maakaasuesiintymien etsintää, 
kehittämistä, hyödyntämistä, jalostusta, 
vientiä, kuljetusta tai muuta merkittävää, 
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tähän liittyvää toimintaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1893/2006 liitteessä I olevan 
pääluokan B kaksinumerotasojen 05–08 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 33
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. "hallituksella" jäsenvaltion tai 
kolmannen maan valtiollista, alueellista tai 
paikallista viranomaista. Se käsittää 
ministeriön, viraston tai yrityksen, joka on 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti kyseisen viranomaisen 
määräysvallassa;

3. "hallituksella" jäsenvaltion tai 
kolmannen maan valtiollista, alueellista tai 
paikallista viranomaista. Se käsittää 
ministeriön, viraston tai yrityksen, joka on 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti kyseisen viranomaisen 
määräysvallassa, ja kaikki hallitukseen 
liittyvät toimijat (valtionyritykset, 
hallituksen jäsenten, heidän 
sukulaistensa tai lähipiirinsä omistamat
yritykset), jotka vastaanottavat 
38 artiklassa mainitun kaltaisia maksuja 
jonkin yrityksen perustajajäseneltä. 

Or. en

Tarkistus 34
Thijs Berman, Michael Cashman

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. "hallituksella" jäsenvaltion tai 
kolmannen maan valtiollista, alueellista tai 
paikallista viranomaista. Se käsittää 

3. "hallituksella" jäsenvaltion tai 
kolmannen maan valtiollista, alueellista tai 
paikallista viranomaista, joka on 
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ministeriön, viraston tai yrityksen, joka on 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti kyseisen viranomaisen 
määräysvallassa;

myöntänyt yrityksen perustamisoikeuden, 
vastaa yrityksen sääntelystä, pitää 
kiinteää toimipaikkaa yritykseen liittyvistä 
verotuksellisista syistä tai vastaanottaa 
38 artiklassa mainitun kaltaisia maksuja 
yrityksen perustajajäseneltä. Se käsittää 
ministeriön, viraston tai yrityksen, joka on 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti kyseisen viranomaisen 
määräysvallassa;

Or. en

Tarkistus 35
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. "yritykseen kuuluvilla yksiköillä" 
niitä tytäryhtiöitä, sidosyrityksiä, 
yhteisyrityksiä, kiinteitä toimipaikkoja ja 
muita kauppajärjestelyjä, joita voidaan 
kokonaisuudessaan tai osittain pitää 
yrityksen osina siinä määrin, että ne on
konsolidoitu kyseessä olevan yrityksen 
vuositilinpäätöksessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että tiedot julkistetaan yhteisyritysten ja sidosyritysten 
osalta siinä suhteessa, missä ne kuuluvat raportoivalle yritykselle.

Tarkistus 36
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisen 
edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka 
toimivat kaivannaisteollisuudessa tai 
harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta,
laativat ja julkistavat vuosittain 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että suuret 
yritykset, mukaan luettuina 
yhteisyritykset, ja kaikki yleisen edun 
kannalta merkittävät yhteisöt laativat ja 
julkistavat vuosittain osana 
vuositilinpäätöstään kertomuksen 
hallituksille suoritetuista maksuista, 
mukaan luettuina muuna kuin rahana 
maksetut suoritukset. Yrityksen on 
julkaistava kertomuksessa myös muut 
taloudelliset tiedot toiminnastaan 
kolmansissa maissa. Kertomukseen on 
sisällytettävä erityisesti tiedot tytär-, sidos-
ja yhteisyritysten, kiinteiden 
toimipaikkojen ja muiden 
kauppajärjestelyjen toiminnasta siltä osin 
kuin ne on konsolidoitu kyseessä olevan 
yrityksen tai yhteisön 
vuositilinpäätöksessä. Kertomus on 
sisällytettävä tilinpäätöksen liitetietoihin.

Or. en

Tarkistus 37
Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisen 
edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka 
toimivat kaivannaisteollisuudessa tai 
harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta, 
laativat ja julkistavat vuosittain 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisen 
edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka 
toimivat kaivannaisteollisuudessa tai 
harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta, 
laativat ja julkistavat vuosittain 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista, mukaan luettuina muuna kuin 
rahana tapahtuvat suoritukset.

Or. en
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Tarkistus 38
Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) kun maksut on kohdennettu tiettyyn 
hankkeeseen, kertomukseen on myös 
sisällytettävä kustakin hankkeesta 
tilikauden aikana maksettu määrä 
maksutyypeittäin, mukaan luettuina 
muuna kuin rahana tapahtuvat 
suoritukset, ja kustakin hankkeesta 
suoritettujen maksujen yhteismäärä;

Or. en

Tarkistus 39
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) voittoverot; (b) voittoverot ja sovellettu tosiasiallinen 
veroaste;

Or. en

Tarkistus 40
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) rojaltit; (c) rojaltit ja sovellettu tosiasiallinen 
veroaste;

Or. en

Tarkistus 41
Thijs Berman, Michael Cashman

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) lisenssimaksut, vuokramaksut ja 
kaivosoikeuksien rekisteröintimaksut sekä 
muut lisenssejä ja/tai konsessioita koskevat 
vastikkeet;

(f) lisenssimaksut, vuokramaksut, 
siirtoputkimaksut ja kaivosoikeuksien 
rekisteröintimaksut sekä muut lisenssejä 
ja/tai konsessioita koskevat vastikkeet;

Or. en

Tarkistus 42
Thijs Berman, Michael Cashman

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun hallitukselle maksetaan muuna kuin 
rahana tapahtuvia suorituksia, ne on 
ilmoitettava arvon tai määrän perusteella. 
Jos ne ilmoitetaan arvon perusteella, on 
esitettävä selventävät huomautukset, joissa 
selvitetään, miten niiden arvo on 
määritetty.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en



AM\902207FI.doc 17/19 PE489.525v01-00

FI

Tarkistus 43
Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset suuret 
yritykset tai yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat 
aarniometsien puunkorjuuta, laativat 
konsolidoidun kertomuksen hallituksille 
suoritetuista maksuista 37 ja 38 artiklan 
mukaisesti, jos kyseinen emoyritys on 
velvollinen laatimaan konsolidoidun 
tilinpäätöksen tämän direktiivin 23 artiklan 
1–6 kohdan mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 44
Thijs Berman, Michael Cashman

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Yritystä ei tarvitse sisällyttää 
hallituksille suoritettuja maksuja 
koskevaan konsolidoituun kertomukseen, 
jos seuraavista edellytyksistä ainakin yksi 
täyttyy:

Poistetaan.

(a) huomattavat ja pitkäaikaiset 
rajoitukset estävät merkittävästi 
emoyritystä käyttämästä oikeuksiaan, 
joita sillä on kyseisen yrityksen varoihin 
tai johtoon nähden,
(b) tiedot, jotka tarvitaan tämän 
direktiivin mukaiseen hallituksille 
suoritettuja maksuja koskevan 
konsolidoidun kertomuksen laatimiseen, 
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eivät ole saatavissa ilman suhteettomia 
kustannuksia tai kohtuutonta viivytystä.

Or. en

Tarkistus 45
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Kertomuksessa on myös annettava 
seuraavat täydentävät taloudelliset tiedot 
maakohtaisesti:
(a) nettoliikevaihdon erittely 
päätoimialoittain,
(b) tuotantomäärät myyntiin tai vaihtoon,
(c) tulos ennen veroja,
(d) työntekijöiden kokonaismäärä ja 
heidän palkkojensa ja palkkioidensa 
kokonaismäärä.
(e) käyttöomaisuusinvestoinneista kauden 
aikana aiheutuneet menot.

Or. en

Tarkistus 46
Thijs Berman, Michael Cashman

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
luvun täytäntöönpanoa ja toimivuutta 
erityisesti raportointivelvollisuuksien 
soveltamisalan ja hankekohtaista 
raportointia koskevien yksityiskohtaisten 

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
luvun täytäntöönpanoa ja toimivuutta 
erityisesti raportointivelvollisuuksien 
soveltamisalan ja hankekohtaista 
raportointia koskevien yksityiskohtaisten 
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sääntöjen osalta ja antaa niistä 
kertomuksen. Uudelleentarkastelussa olisi 
myös otettava huomioon kansainvälinen 
kehitys ja tarkasteltava kilpailukykyyn ja 
energian huoltovarmuuteen kohdistuvia 
vaikutuksia. Uudelleentarkastelu olisi 
saatava päätökseen viimeistään viiden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta. Kertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
tarvittaessa yhdessä 
lainsäädäntöehdotuksen kanssa.

sääntöjen osalta ja antaa niistä 
kertomuksen. Uudelleentarkastelussa olisi 
myös otettava huomioon kansainvälinen 
kehitys, tähän alaan liittyviä 
maailmanlaajuisia standardeja koskeva 
edistys ja raportti tämän lainsäädännön 
vaikutuksista kolmansissa maissa 
erityisesti hallituksille suoritettavien 
maksujen avoimuuden parantamista 
koskevien tavoitteiden saavuttamisesta. 
Uudelleentarkastelu olisi saatava 
päätökseen viimeistään kahden vuoden
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. 
Kertomus toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, tarvittaessa 
yhdessä lainsäädäntöehdotuksen kanssa.

Or. en


