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Pakeitimas 22
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant numatyti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, gavybos 
arba neliestų miškų medienos ruošos 
sektoriuose veikiančios didžiosios įmonės 
arba viešojo intereso įmonės turėtų
atskiroje ataskaitoje kasmet atskleisti 
reikšmingus mokėjimus, atliktus šalių, 
kuriose jos veikia, valdžios institucijoms.
Tokios įmonės veikia šalyse, turinčiose 
daug gamtos išteklių, visų pirma, rūdų, 
naftos, gamtinių dujų ir neliestų miškų. Į 
ataskaitą reikėtų įtraukti mokėjimų tipus, 
atitinkančius tuos, kuriuos atskleidžia 
įmonės, dalyvaujančios Gavybos 
pramonės skaidrumo iniciatyvoje. Ši 
iniciatyva taip pat papildo ES veiksmų 
planą dėl miškų teisės aktų vykdymo, 
valdymo ir prekybos (angl. FLEGT) ir 
Medienos reglamentą, kuriuo reikalaujama, 
kad medienos produktų prekiautojai taikytų 
deramo patikrinimo sistemą, kad neteisėtai 
paruošta mediena nepatektų į ES rinką;

(32) siekiant numatyti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, visos
didžiosios įmonės arba viešojo intereso 
įmonės kaip dalį savo kasmetinės 
finansinės ataskaitos turėtų atskleisti 
reikšmingus mokėjimus, atliktus šalių, 
kuriose jos veikia, valdžios institucijoms, o 
taip pat papildomą finansinę informaciją 
apie savo veiklą trečiosiose šalyse. Šių 
duomenų atskleidimu siekiama 
investuotojams suteikti galimybę priimti 
labiau pagrįstus sprendimus ir taip gerinti 
įmonių valdymą ir didinti jų atskaitomybę 
bei padėti mažinti mokesčių vengimą. 
Ataskaitoje informacija turėtų būti 
atskleidžiama pagal atskiras šalis. Be to, 
kai tokios įmonės veikia gamtos išteklių, 
visų pirma, rūdų, naftos, gamtinių dujų ir 
neliestų miškų gavybos, taip pat 
žuvininkystės veiklos srityse, ataskaitose 
būtina tiksliai apibūdinti projektą ar 
projektus, su kuriais šie mokėjimai yra 
susiję. Ataskaita turėtų atitinkamai remtis 
informacijos atskleidimo reikalavimais, 
nurodytais Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvoje. Ši iniciatyva taip pat papildo 
ES veiksmų planą dėl miškų teisės aktų 
vykdymo, valdymo ir prekybos (angl. 
FLEGT) ir Medienos reglamentą, kuriuo 
reikalaujama, kad medienos produktų 
prekiautojai taikytų deramo patikrinimo 
sistemą, kad neteisėtai paruošta mediena 
nepatektų į ES rinką;

Or. en
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Pakeitimas 23
Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant numatyti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, gavybos 
arba neliestų miškų medienos ruošos 
sektoriuose veikiančios didžiosios įmonės 
arba viešojo intereso įmonės turėtų 
atskiroje ataskaitoje kasmet atskleisti 
reikšmingus mokėjimus, atliktus šalių, 
kuriose jos veikia, valdžios institucijoms.
Tokios įmonės veikia šalyse, turinčiose 
daug gamtos išteklių, visų pirma, rūdų, 
naftos, gamtinių dujų ir neliestų miškų. Į 
ataskaitą reikėtų įtraukti mokėjimų tipus, 
atitinkančius tuos, kuriuos atskleidžia 
įmonės, dalyvaujančios Gavybos 
pramonės skaidrumo iniciatyvoje. Ši 
iniciatyva taip pat papildo ES veiksmų 
planą dėl miškų teisės aktų vykdymo, 
valdymo ir prekybos (angl. FLEGT) ir 
Medienos reglamentą, kuriuo reikalaujama, 
kad medienos produktų prekiautojai taikytų 
deramo patikrinimo sistemą, kad neteisėtai 
paruošta mediena nepatektų į ES rinką;

(32) siekiant numatyti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, gavybos 
arba neliestų miškų medienos ruošos 
sektoriuose veikiančios didžiosios įmonės 
arba viešojo intereso įmonės turėtų 
atskiroje ataskaitoje kasmet atskleisti 
reikšmingus mokėjimus, atliktus šalių, 
kuriose jos veikia, valdžios institucijoms.
Tokios įmonės veikia šalyse, turinčiose 
daug gamtos išteklių, visų pirma, rūdų, 
naftos, gamtinių dujų ir neliestų miškų.
Ataskaitoje taip pat reikėtų nurodyti 
konkretų projektą ar projektus, kuriems 
tie mokėjimai buvo skirti, ir remiamasi 
informacijos atskleidimo reikalavimais, 
nurodytais Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvoje. Ši iniciatyva taip pat papildo 
ES veiksmų planą dėl miškų teisės aktų 
vykdymo, valdymo ir prekybos (angl. 
FLEGT) ir Medienos reglamentą, kuriuo 
reikalaujama, kad medienos produktų 
prekiautojai taikytų deramo patikrinimo 
sistemą, kad neteisėtai paruošta mediena 
nepatektų į ES rinką;

Or. en

Pakeitimas 24
Thijs Berman, Michael Cashman

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) ataskaitos turėtų padėti daug išteklių 
turinčių šalių valdžios institucijoms
įgyvendinti Gavybos pramonės skaidrumo 

(33) ataskaitos turėtų padėti valdžios 
institucijoms atsiskaityti savo piliečiams už 
mokėjimus, gaunamus iš įmonių, 



AM\902207LT.doc 5/18 PE489.525v01-00

LT

iniciatyvos principus ir kriterijus ir savo 
piliečiams atsiskaityti už mokėjimus, 
gaunamus iš gavybos pramonės arba 
neliestų miškų medienos ruošos įmonių, 
veikiančių jų jurisdikcijoje. Ataskaitoje 
informacija turėtų būti atskleidžiama pagal
atskiras šalis ir projektus, kai projektas 
laikomas žemiausio lygmens operaciniu 
ataskaitas teikiančiu vienetu, kuriame 
reguliariai rengiami vidiniai vadovybės 
pranešimai, pvz., koncesija, geografinė 
teritorija ir pan., ir kai mokėjimai priskirti 
prie tokių projektų. Atsižvelgiant į bendrą 
tikslą šiose šalyse skatinti tinkamą 
valdymą, skelbtinų mokėjimų 
reikšmingumą reikėtų įvertinti valdžios 
institucijos gavėjos atžvilgiu. Būtų galima 
numatyti įvairius reikšmingumo 
kriterijus, pvz., mokėjimų absoliuti suma 
arba procentinė riba (pvz., mokėjimai, 
viršijantys tam tikrą šalies BVP procentinį 
dydį), kuriuos galima apibrėžti 
deleguotuoju teisės aktu. Ataskaitų 
teikimo tvarka turėtų būti peržiūrėta ir 
Komisija turėtų pateikti ataskaitą apie ją 
per penkerius metus nuo direktyvos 
įsigaliojimo pradžios. Atliekant peržiūrą 
reikėtų apsvarstyti tvarkos veiksmingumą 
ir atsižvelgti į tarptautinius pokyčius,
įskaitant konkurencingumo ir energetinio 
saugumo klausimus. Atliekant peržiūrą 
taip pat reikėtų atsižvelgti į informacijos 
apie mokėjimus rengėjų ir vartotojų 
patirtį ir apsvarstyti, ar būtų tikslinga 
įtraukti papildomą informaciją apie 
mokėjimus, pvz., efektyviuosius mokesčių 
tarifus ir informaciją apie gavėjus, kaip 
antai banko sąskaitos rekvizitus;

veikiančių jų jurisdikcijoje. Ataskaitoje
pateikiama informacija turėtų būti 
atskleidžiama pagal kiekvieną šalį atskirai. 
Gavybos pramonės arba natūralių miškų 
medienos ruošos srityse dirbančių įmonių 
atveju informacija taip pat turėtų būti 
atskleidžiama pagal atskirus projektus, kai 
projektas laikomas lygiaverčiu veiklai, 
kuri vykdoma pagal konkrečią licenciją, 
nuomos, koncesijų ar panašų teisinį 
susitarimą. Jeigu bet kokie mokėjimų 
įsipareigojimai kilo skirtingu pagrindu,
ataskaitos turi būti taip pat skelbiamos 
atitinkamu pagrindu. Atsižvelgiant į 
bendrą tikslą šiose šalyse skatinti tinkamą 
valdymą visų rūšių mokėjimai skelbiami,
jei manoma, kad jie turi reikšmingos 
įtakos tų šalių ekonomikai ar visuomenei 
vietos, regioniniu ar nacionaliniu 
lygmeniu ir bet kokia riba turi atspindėti 
tą įtaką. Siekiant užtikrinti, kad nebūtų 
apeita nė viena ribinė vertė, nustatomos 
taisyklės. Ataskaitų teikimo tvarka turėtų 
būti peržiūrėta ir Komisija turėtų pateikti 
ataskaitą apie ją per dvejus metus nuo 
direktyvos įsigaliojimo pradžios. Atliekant 
peržiūrą reikėtų atsižvelgti į tarptautinius 
pokyčius, pažangą šioje srityje siekiant 
pasaulinių standartų ir ataskaitą dėl šių 
teisės aktų poveikio trečiosioms šalims, 
ypač siekiant didesnio mokėjimų valdžios 
institucijoms skaidrumo.

Or. en
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Pakeitimas 25
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) ataskaitos turėtų padėti daug išteklių
turinčių šalių valdžios institucijoms 
įgyvendinti Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvos principus ir kriterijus ir savo 
piliečiams atsiskaityti už mokėjimus, 
gaunamus iš gavybos pramonės arba
neliestų miškų medienos ruošos įmonių, 
veikiančių jų jurisdikcijoje. Ataskaitoje 
informacija turėtų būti atskleidžiama pagal 
atskiras šalis ir projektus, kai projektas 
laikomas žemiausio lygmens operaciniu 
ataskaitas teikiančiu vienetu, kuriame 
reguliariai rengiami vidiniai vadovybės 
pranešimai, pvz., koncesija, geografinė 
teritorija ir pan., ir kai mokėjimai priskirti 
prie tokių projektų. Atsižvelgiant į bendrą 
tikslą šiose šalyse skatinti tinkamą 
valdymą, skelbtinų mokėjimų
reikšmingumą reikėtų įvertinti valdžios 
institucijos gavėjos atžvilgiu. Būtų galima 
numatyti įvairius reikšmingumo 
kriterijus, pvz., mokėjimų absoliuti suma
arba procentinė riba (pvz., mokėjimai, 
viršijantys tam tikrą šalies BVP procentinį 
dydį), kuriuos galima apibrėžti 
deleguotuoju teisės aktu. Ataskaitų 
teikimo tvarka turėtų būti peržiūrėta ir 
Komisija turėtų pateikti ataskaitą apie ją 
per penkerius metus nuo direktyvos 
įsigaliojimo pradžios. Atliekant peržiūrą 
reikėtų apsvarstyti tvarkos veiksmingumą 
ir atsižvelgti į tarptautinius pokyčius, 
įskaitant konkurencingumo ir energetinio 
saugumo klausimus. Atliekant peržiūrą 
taip pat reikėtų atsižvelgti į informacijos 
apie mokėjimus rengėjų ir vartotojų patirtį 
ir apsvarstyti, ar būtų tikslinga įtraukti 
papildomą informaciją apie mokėjimus, 
pvz., efektyviuosius mokesčių tarifus ir 

(33) ataskaitos turėtų padėti valdžios 
institucijoms atsiskaityti savo piliečiams 
už mokėjimus, gaunamus iš įmonių, 
veikiančių jų jurisdikcijoje. Kai tokios 
įmonės veikia gamtos išteklių, gavybos 
srityje, ataskaitos turėtų padėti valdžios 
institucijoms įgyvendinti Gavybos 
pramonės skaidrumo iniciatyvos principus 
ir kriterijus ir savo piliečiams atsiskaityti 
už mokėjimus, gaunamus iš gavybos 
pramonės arba natūralių miškų medienos 
ruošos įmonių, veikiančių jų jurisdikcijoje.
Ataskaitoje informacija turėtų būti 
atskleidžiama pagal atskiras šalis, o 
gavybos pramonės, žuvininkystės 
sektoriaus arba neliestų miškų medienos 
ruošos srityse dirbančių įmonių atveju, 
ataskaitose būtina tiksliai apibūdinti 
projektą ar projektus, su kuriais šie 
mokėjimai yra susiję, kai projektas 
laikomas ekvivalentu sutarčiai, licencijai, 
nuomai, koncesijai arba kitam teisiniam 
susitarimui, kuriuo kiekvienoje šalyje, 
kurioje ši įmonė veikia yra padidinami jos 
mokestiniai bei su pajamomis susiję 
įsipareigojimai. Jeigu bet kokie mokėjimų 
įsipareigojimai kilo skirtingu pagrindu, 
ataskaitos turi būti taip pat skelbiamos 
atitinkamu pagrindu. Atsižvelgiant į 
bendrą tikslą šiose šalyse skatinti tinkamą 
valdymą, mokėjimai laikomas reikšmingu, 
jeigu bet kuris mokėjimas arba tokios 
pačios rūšies mokėjimų suma yra didesnė 
nei 15 000 eurų. Ataskaitų teikimo tvarka 
turėtų būti peržiūrėta ir Komisija turėtų 
pateikti ataskaitą apie ją per ketverius
metus nuo direktyvos įsigaliojimo 
pradžios. Atliekant peržiūrą reikėtų 
apsvarstyti tvarkos veiksmingumą ir 
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informaciją apie gavėjus, kaip antai banko 
sąskaitos rekvizitus;

atsižvelgti į informacijos apie mokėjimus 
rengėjų ir vartotojų patirtį ir apsvarstyti, ar 
būtų tikslinga įtraukti papildomą 
informaciją apie mokėjimus, pvz., 
efektyviuosius mokesčių tarifus ir 
informaciją apie gavėjus, kaip antai banko 
sąskaitos rekvizitus;

Or. en

Pakeitimas 26
Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) ataskaitos turėtų padėti daug išteklių 
turinčių šalių valdžios institucijoms 
įgyvendinti Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvos principus ir kriterijus ir savo 
piliečiams atsiskaityti už mokėjimus, 
gaunamus iš gavybos pramonės arba 
neliestų miškų medienos ruošos įmonių, 
veikiančių jų jurisdikcijoje. Ataskaitoje 
informacija turėtų būti atskleidžiama pagal 
atskiras šalis ir projektus, kai projektas 
laikomas žemiausio lygmens operaciniu 
ataskaitas teikiančiu vienetu, kuriame 
reguliariai rengiami vidiniai vadovybės 
pranešimai, pvz., koncesija, geografinė 
teritorija ir pan., ir kai mokėjimai priskirti 
prie tokių projektų. Atsižvelgiant į bendrą 
tikslą šiose šalyse skatinti tinkamą 
valdymą, skelbtinų mokėjimų
reikšmingumą reikėtų įvertinti valdžios 
institucijos gavėjos atžvilgiu. Būtų galima 
numatyti įvairius reikšmingumo 
kriterijus, pvz., mokėjimų absoliuti suma
arba procentinė riba (pvz., mokėjimai, 
viršijantys tam tikrą šalies BVP procentinį 
dydį), kuriuos galima apibrėžti 
deleguotuoju teisės aktu. Ataskaitų 
teikimo tvarka turėtų būti peržiūrėta ir 
Komisija turėtų pateikti ataskaitą apie ją 

(33) ataskaitos turėtų padėti daug išteklių 
turinčių šalių valdžios institucijoms 
įgyvendinti Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvos principus ir kriterijus ir savo 
piliečiams atsiskaityti už mokėjimus, 
gaunamus iš gavybos pramonės arba 
neliestų miškų medienos ruošos įmonių, 
veikiančių jų jurisdikcijoje. Ataskaitoje 
informacija turėtų būti atskleidžiama pagal 
atskiras šalis ir projektus, kai projektas 
laikomas sutarties, licencijos, nuomos, 
koncesijos arba kito teisinio susitarimo, 
kuriuo kiekvienoje šalyje, kurioje ši įmonė 
veikia yra padidinami jos mokestiniai bei 
su pajamomis susiję įsipareigojimai, 
atitikmeniu. Jeigu bet kokie mokėjimų 
įsipareigojimai kilo skirtingu pagrindu,
ataskaitos turi būti taip pat skelbiamos 
atitinkamu pagrindu. Atsižvelgiant į 
bendrą tikslą šiose šalyse skatinti tinkamą 
valdymą, mokėjimai laikomas reikšmingu, 
jeigu bet kuris mokėjimas arba tokios 
pačios rūšies mokėjimų suma yra didesnė 
nei 15.000 eurų. Ataskaitų teikimo tvarka 
turėtų būti peržiūrėta ir Komisija turėtų 
pateikti ataskaitą apie ją per penkerius 
metus nuo direktyvos įsigaliojimo 
pradžios. Atliekant peržiūrą reikėtų 
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per penkerius metus nuo direktyvos 
įsigaliojimo pradžios. Atliekant peržiūrą 
reikėtų apsvarstyti tvarkos veiksmingumą 
ir atsižvelgti į tarptautinius pokyčius, 
įskaitant konkurencingumo ir energetinio 
saugumo klausimus. Atliekant peržiūrą taip 
pat reikėtų atsižvelgti į informacijos apie 
mokėjimus rengėjų ir vartotojų patirtį ir 
apsvarstyti, ar būtų tikslinga įtraukti 
papildomą informaciją apie mokėjimus, 
pvz., efektyviuosius mokesčių tarifus ir 
informaciją apie gavėjus, kaip antai banko 
sąskaitos rekvizitus;

apsvarstyti tvarkos veiksmingumą ir 
atsižvelgti į tarptautinius pokyčius, 
įskaitant konkurencingumo ir energetinio 
saugumo klausimus. Atliekant peržiūrą taip 
pat reikėtų atsižvelgti į informacijos apie 
mokėjimus rengėjų ir vartotojų patirtį ir 
apsvarstyti, ar būtų tikslinga įtraukti 
papildomą informaciją apie mokėjimus, 
pvz., efektyviuosius mokesčių tarifus ir 
informaciją apie gavėjus, kaip antai banko 
sąskaitos rekvizitus;

Or. en

Pakeitimas 27
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) Kai kuriose vietose visame 
pasaulyje, pavyzdžiui, Kongo 
Demokratinėje Respublikoje, ginkluoti 
konfliktai yra glaudžiai susijęs su 
pajamomis iš neteisėto mineralų 
eksploatavimo. Šio ryšio panaikinimas 
padėtų sumažinti konfliktų dažnį ir 
intensyvumą. Vienas iš sprendimo būdų 
galėtų būti įpareigoti ES įmones, 
išgaunančias mineralus regionuose, 
kuriuos kamuoja konfliktai arba kuriems 
jie gresia, atlikti deramą patikrinimą 
siekiant užtikrinti, kad jų tiekimo 
grandinės neturi ryšių su 
konfliktuojančiomis šalimis. Šiam tikslui 
skirtoje iniciatyvoje turėtų būti 
visapusiškai atsižvelgiama į vietos 
suinteresuotų šalių interesus, o ES 
veiksmų planas, taip pat kaip ir EBPO 
rekomendacijos dėl deramo patikrinimo ir 
atsakingo tiekimo grandinės valdymo 
galėtų pasitarnauti kaip naudingi 
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atskaitos taškai. Norint susidaryti geresnį 
vaizdą apie šį galimą sprendimą, svarbu, 
kad galimybės ir numatomas poveikis 
nustačius tokį įpareigojimą, būtų toliau 
tiriamas ES kontekste.

Or. en

Pakeitimas 28
Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) ši direktyva atitinka Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje nustatytas 
pagrindines teises ir pripažintus principus,

(38) ši direktyva atitinka Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje nustatytas 
pagrindines teises ir pripažintus principus 
bei SESV 208 straipsnį,

Or. en

Pakeitimas 29
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Valstybės narės gali nustatyti 
mažesnes, negu šio straipsnio 1 iki 5 
dalyse nurodytas ribas. Mažinant šiuos 
dydžius turi būti išlaikyta esama 
proporcija.

Or. lv

Pagrindimas

Įvairiose ES valstybėse narėse nustatyti ribiniai dydžiai neatitinka ekonominių aplinkybių, nes 
šio straipsnio 1 dalyje nustatyti ribiniai dydžiai reikštų, kad absoliučiais skaičiais dauguma 
visų įmonių atitinkamose valstybėse narėse būtų laikomos „mažosiomis“ šios direktyvos 
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tikslais. Tai būtų nuostolinga šių šalių mokesčių surinkimo sistemoms.

Pakeitimas 30
Thijs Berman, Michael Cashman

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio pirmos pastraipos 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavybos pramonės įmonė – įmonė,
vykdanti veiklą, susijusią su mineralų, 
naftos ir gamtinių dujų telkinių, kaip 
nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1893/2006 I priedo B 
sekcijos 05–08 skyriuose, žvalgyba, 
aptikimu, eksploatavimu ir gavyba.

1. Įmonė – aukščiausio lygio 
patronuojančioji įmonė, kuri skelbia 
finansines ataskaitas Europos Sąjungoje, 
kai įmonių, už kurias toji 
patronuojančioji įmonė rengia 
konsoliduotąsias finansines ataskaitas, 
grupė apima patronuojamąsias įmones, 
filialus, nuolatines buveines, bendrąsias ir 
asocijuotąsias įmones.

Or. en

Pakeitimas 31
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio pirmos pastraipos 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavybos pramonės įmonė – įmonė,
vykdanti veiklą, susijusią su mineralų, 
naftos ir gamtinių dujų telkinių, kaip 
nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1893/2006 I priedo B 
sekcijos 05–08 skyriuose, žvalgyba, 
aptikimu, eksploatavimu ir gavyba.

1. Įmonė – aukščiausio lygio 
patronuojančioji įmonė, kuri skelbia 
finansines ataskaitas Europos Sąjungoje, 
kai įmonių, už kurias toji 
patronuojančioji įmonė rengia 
konsoliduotąsias finansines ataskaitas, 
grupė apima patronuojamąsias įmones, 
filialus, nuolatines buveines, bendrąsias ir 
asocijuotąsias įmones.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad informacijos atskleidimas taikomas ne tik atskirai įmonei, bet ir 
nuolatinėms buveinėms, prekiaujančioms kitose vietose nei yra registruotos, taip pat 
jungtinėms ir asocijuotosioms įmonėms, netgi tada, kai pasiekti rezultatai kitais tikslais nėra 
visiškai konsoliduoti patronuojančiosios įmonės ataskaitose.

Pakeitimas 32
Thijs Berman, Michael Cashman

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio pirmos pastraipos 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gavybos pramonės įmonė –
aukščiausio lygio patronuojančioji įmonė, 
kuri skelbia finansines ataskaitas 
Europos Sąjungoje, kai įmonių, už kurias 
toji patronuojančioji įmonė rengia 
konsoliduotąsias finansines ataskaitas, 
grupė apima patronuojamąsias įmones, 
filialus, nuolatines buveines, bendrąsias ir 
asocijuotąsias įmones, vykdančias veiklą, 
susijusią su mineralų, naftos ir gamtinių 
dujų telkinių, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1893/2006 I priedo B sekcijos 05–08 
skyriuose, žvalgyba, aptikimu, 
eksploatavimu, gavyba, perdirbimu, 
eksportu ir transportavimu, ar kitą 
susijusią reikšmingą veiklą.

Or. en

Pakeitimas 33
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio pirmos pastraipos 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdžios institucija – bet kokia valstybės 
narės ar trečiosios šalies valstybinės, 
regioninės ar vietos valdžios institucija.
Valdžios institucijoms priskiriami 
departamentai, agentūros ar įmonės, 
kuriuos ta institucija kontroliuoja, kaip 
nustatyta šios direktyvos 23 straipsnio 1–6 
dalyse.

3. Valdžios institucija – bet kokia valstybės 
narės ar trečiosios šalies valstybinės, 
regioninės ar vietos valdžios institucija.
Valdžios institucijoms priskiriami 
departamentai, agentūros ar įmonės, 
kuriuos ta institucija kontroliuoja, kaip 
nustatyta šios direktyvos 23 straipsnio 1–6 
dalyse, arba bet koks valstybės subjektas, 
[valstybės įmonės, bendrovės, 
priklausančios vyriausybės nariams, jų 
giminaičiams ir artimiesiems] kuris 
gauna 38 straipsnyje nurodytos rūšies 
mokėjimą iš bet kurios subjektą 
sudarančios įmonės.

Or. en

Pakeitimas 34
Thijs Berman, Michael Cashman

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio pirmos pastraipos 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdžios institucija – bet kokia valstybės 
narės ar trečiosios šalies valstybinės, 
regioninės ar vietos valdžios institucija.
Valdžios institucijoms priskiriami 
departamentai, agentūros ar įmonės, 
kuriuos ta institucija kontroliuoja, kaip 
nustatyta šios direktyvos 23 straipsnio 1–6 
dalyse.

3. Valdžios institucija – bet kokia valstybės 
narės ar trečiosios šalies valstybinės, 
regioninės ar vietos valdžios institucija, 
kuri suteikė steigimo teisę bet kuriai 
subjektą sudarančiai įmonei, vykdo jos 
reguliavimą, įkūrė jos nuolatinę buveinę 
mokesčių tikslais arba gauna iš jos 38 
straipsnyje nurodytos rūšies mokėjimą.
Valdžios institucijoms priskiriami 
departamentai, agentūros ar įmonės, 
kuriuos ta institucija kontroliuoja, kaip 
nustatyta šios direktyvos 23 straipsnio 1–6 
dalyse.

Or. en
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Pakeitimas 35
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio pirmos pastraipos 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. „Įmonę sudarantys vienetai“ –
patronuojamosios įmonės, asocijuotosios 
įmonės, bendrosios įmonės, nuolatinės 
buveinės ir kiti prekybos susivienijimai, 
kurie yra visiškai ar iš dalies laikomi 
įmonės nariais ta apimtimi, kuria jie 
įtraukiami į metines konsoliduotąsias tos 
įmonės finansines ataskaitas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad informacijos atskleidimas bendrosioms ir asocijuotosioms įmonėms 
būtų proporcingas, atsižvelgiant į įmonės finansines ataskaitas.

Pakeitimas 36
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės ir visos viešojo intereso 
įmonės, veikiančios gavybos arba neliestų 
miškų medienos ruošos sektoriuose,
kasmet rengtų ir viešai skelbtų mokėjimų 
valdžios institucijoms ataskaitą.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės, įskaitant bendras 
įmones ir visos viešojo intereso įmonės, 
kasmet rengtų ir viešai skelbtų mokėjimų 
valdžios institucijoms, įskaitant 
mokėjimus natūra, ataskaitą, kaip 
kasmetinių finansinių ataskaitų dalį.
Šiose ataskaitose įmonės taip pat turėtų 
skelbti papildomą finansinę informaciją 
apie savo veiklą trečiosiose šalyse. Į 
ataskaitą visų pirma įtraukiama 
patronuojamųjų įmonių, asocijuotųjų 
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įmonių, bendrųjų įmonių, nuolatinių 
buveinių ir kitų prekybos susivienijimų 
veikla ta apimtimi, kuria jos įtraukiamos į 
įmonės ar aptariamo subjekto metines 
konsoliduotąsias finansines ataskaitas. 
Ataskaita yra finansinių ataskaitų 
aiškinamųjų raštų dalis.

Or. en

Pakeitimas 37
Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės ir visos viešojo intereso 
įmonės, veikiančios gavybos arba neliestų 
miškų medienos ruošos sektoriuose, 
kasmet rengtų ir viešai skelbtų mokėjimų 
valdžios institucijoms ataskaitą.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės ir visos viešojo intereso 
įmonės, veikiančios gavybos arba neliestų 
miškų medienos ruošos sektoriuose, 
kasmet rengtų ir viešai skelbtų mokėjimų 
valdžios institucijoms, įskaitant 
mokėjimus natūra, ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 38
Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Kai tie mokėjimai priskirti 
konkrečiam projektui, ataskaitoje 
nurodoma bendra kiekvienos rūšies 
mokėjimų, įskaitant mokėjimus natūra, 
kiekvienam tokiam projektui suma 
finansiniais metais ir bendra mokėjimų 
kiekvienam tokiam projektui suma.
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Or. en

Pakeitimas 39
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pelno mokesčiai; (b) pelno mokesčiai ir taikomi efektyvieji 
mokesčių tarifai;

Or. en

Pakeitimas 40
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) mokesčiai už gamtos išteklius; (c) mokesčiai už gamtos išteklius ir 
taikomas efektyvusis mokesčių tarifas;

Or. en

Pakeitimas 41
Thijs Berman, Michael Cashman

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) licencijų mokesčiai, nuomos mokesčiai, 
prieigos mokesčiai ir kitas atlygis už 
licencijas ir (arba) koncesijas;

(f) licencijų mokesčiai, nuomos mokesčiai, 
mokesčiai už tranzitą vamzdynais, prieigos 
mokesčiai ir kitas atlygis už licencijas ir 
(arba) koncesijas;
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Or. en

Pakeitimas 42
Thijs Berman, Michael Cashman

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai valdžios institucijai atliekami 
mokėjimai natūra, informacija apie juos 
pateikiama pagal vertę arba pagal apimtį. 
Kai informacija pateikiama pagal vertę, 
pateikiamos pastabos, kuriomis 
paaiškinama, kaip jų vertė nustatyta.

3. Kai valdžios institucijai atliekami 
mokėjimai natūra, informacija apie juos 
pateikiama pagal vertę ir pagal apimtį. Kai 
informacija pateikiama pagal vertę, 
pateikiamos pastabos, kuriomis 
paaiškinama, kaip jų vertė nustatyta.

Or. en

Pakeitimas 43
Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė reikalauja, kad visos 
didžiosios įmonės ar visos viešojo intereso 
įmonės, veikiančios gavybos arba neliestų
miškų medienos ruošos sektoriuose ir 
reglamentuojamos jos nacionaliniais 
įstatymais, parengtų konsoliduotąją 
mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą 
pagal 37 ir 38 straipsnius, jei tai 
patronuojančiajai įmonei taikoma 
prievolė rengti konsoliduotąsias finansines 
ataskaitas, kaip nustatyta šios direktyvos 
23 straipsnio 1–6 dalyse.

1. Valstybė narė reikalauja, kad visos 
didžiosios įmonės ar visos viešojo intereso 
įmonės, veikiančios gavybos arba neliestų 
miškų medienos ruošos sektoriuose ir 
reglamentuojamos jos nacionaliniais 
įstatymais, parengtų konsoliduotąją 
mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą 
pagal 37 ir 38 straipsnius, jei ta 
patronuojančioji įmonė privalo rengti 
konsoliduotąsias finansines ataskaitas, kaip 
nustatyta šios direktyvos 23 straipsnio 1–6 
dalyse.

Or. en
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Pakeitimas 44
Thijs Berman, Michael Cashman

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įmonė neturi būti įtraukta į 
konsoliduotąją mokėjimų valdžios 
institucijoms ataskaitą, jei įvykdoma bent 
viena iš šių sąlygų:

Išbraukta.

(a) griežti ilgalaikiai apribojimai iš esmės 
trukdo patronuojančiajai įmonei naudotis 
savo teisėmis į tos įmonės turtą ar 
valdymą;
(b) neeikvojant per daug lėšų ar laiko, 
neįmanoma gauti informacijos, 
reikalingos konsoliduotajai mokėjimų 
valdžios institucijoms ataskaitai parengti 
pagal šią direktyvą.

Or. en

Pakeitimas 45
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Ataskaitoje taip pat nurodoma ši 
papildoma finansinė informacija apie 
kiekvieną šalį:
(a) grynoji apyvarta, suskirstyta pagal 
pagrindines veiklos rūšis;
(b) pagamintų kiekių pardavimas arba 
iškeitimas;
(c) pelnas (nuostolis) prieš mokesčius;
(d) bendras įdarbintų asmenų skaičius ir 
jų bendras darbo užmokestis;
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(e) išlaidas ilgalaikio turto investicijoms 
per tam tikrą laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 46
Thijs Berman, Michael Cashman

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija peržiūri šio skyriaus 
įgyvendinimą ir veiksmingumą ir pateikia 
apie tai ataskaitą, visų pirma kiek tai susiję 
su ataskaitų teikimo prievolių taikymo 
sritimi ir ataskaitų teikimo pagal projektus 
sąlygomis. Atliekant peržiūrą reikėtų 
atsižvelgti į tarptautinius pokyčius ir
apsvarstyti poveikį konkurencingumui ir 
energijos tiekimo saugumui. Ji turėtų būti 
atlikta ne vėliau kaip per penkerius metus 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo. Ataskaita 
pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai 
kartu su teisės akto pasiūlymu, jei reikia.

Komisija peržiūri šio skyriaus 
įgyvendinimą ir veiksmingumą ir pateikia 
apie tai ataskaitą, visų pirma kiek tai susiję 
su ataskaitų teikimo prievolių taikymo 
sritimi ir ataskaitų teikimo pagal projektus 
sąlygomis. Atliekant peržiūrą taip pat
reikėtų atsižvelgti į tarptautinius pokyčius, 
pažangą šioje srityje siekiant pasaulinių 
standartų ir ataskaitą dėl šių teisės aktų 
poveikio trečiosioms šalims, ypač siekiant 
didesnio mokėjimų valdžios institucijoms 
skaidrumo. Ji turėtų būti atlikta ne vėliau 
kaip per dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo. Ataskaita pateikiama Europos 
Parlamentui ir Tarybai kartu su teisės akto 
pasiūlymu, jei reikia.

Or. en


