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Amendement 22
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Teneinde de transparantie op 
betalingen aan overheden te verbeteren, 
maken grote ondernemingen en 
organisaties van openbaar belang die actief 
zijn in de winningsindustrie of houtkap 
van oerbossen, op jaarbasis significante 
betalingen aan overheden van de landen 
waar ze actief zijn in een afzonderlijk
verslag openbaar. Dergelijke 
ondernemingen zijn actief in landen die 
rijk zijn aan grondstoffen, met name 
mineralen, olie, aardgas en oerbossen. Het 
verslag bevat soorten betalingen die 
vergelijkbaar zijn met de soorten die 
openbaar worden gemaakt door 
ondernemingen die aan het initiatief tot 
transparantie in de winningsindustrie
(EITI) deelnemen. Dit initiatief is ook 
complementair aan het EU FLEGT-
actieplan (wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw) en de 
houtverordening waarbij handelaren in 
houtproducten worden verplicht de nodige 
zorgvuldigheid te betrachten om te 
verhinderen dat illegaal hout de EU-markt 
kan binnenkomen.

(32) Teneinde de transparantie op 
betalingen aan overheden te verbeteren, 
maken alle grote ondernemingen en 
organisaties van openbaar belang als 
onderdeel van hun financiële jaarverslag
significante betalingen aan overheden van 
de landen waar ze actief zijn, openbaar en 
geven daarbij tevens aanvullende 
financiële informatie over hun activiteiten
in derde landen. De openbaarmaking van 
deze gegevens is bedoeld om de 
investeerders in staat te stellen met meer 
kennis van zaken te beslissen, het 
ondernemingsbestuur en de 
verantwoordingsplicht te verbeteren en bij 
te dragen aan de beperking van 
belastingontduiking. Het verslag omvat 
bekendmakingen op landenbasis. Indien
dergelijke ondernemingen actief zijn in 
landen die rijk zijn aan grondstoffen, met 
name mineralen, olie, aardgas en 
oerbossen, of visserijactiviteiten bedrijven, 
dient in de rapportage voorts ook te 
worden gespecificeerd voor welk specifiek 
project/welke specifieke projecten de 
betalingen zijn gedaan. Het verslag moet 
bijgevolg voortbouwen op de 
openbaarmakingsvereisten van het 
initiatief tot transparantie in de 
winningsindustrie (EITI). Dit initiatief is 
ook complementair aan het EU FLEGT-
actieplan (wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw) en de 
houtverordening waarbij handelaren in 
houtproducten worden verplicht de nodige 
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zorgvuldigheid te betrachten om te 
verhinderen dat illegaal hout de EU-markt 
kan binnenkomen.

Or. en

Amendement 23
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Teneinde de transparantie op 
betalingen aan overheden te verbeteren, 
maken grote ondernemingen en 
organisaties van openbaar belang die actief 
zijn in de winningsindustrie of houtkap van 
oerbossen, op jaarbasis significante 
betalingen aan overheden van de landen 
waar ze actief zijn in een afzonderlijk 
verslag openbaar. Dergelijke 
ondernemingen zijn actief in landen die 
rijk zijn aan grondstoffen, met name 
mineralen, olie, aardgas en oerbossen. Het 
verslag bevat soorten betalingen die 
vergelijkbaar zijn met de soorten die 
openbaar worden gemaakt door 
ondernemingen die aan het initiatief tot 
transparantie in de winningsindustrie
(EITI) deelnemen. Dit initiatief is ook 
complementair aan het EU FLEGT-
actieplan (wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw) en de 
houtverordening waarbij handelaren in 
houtproducten worden verplicht de nodige 
zorgvuldigheid te betrachten om te 
verhinderen dat illegaal hout de EU-markt 
kan binnenkomen.

(32) Teneinde de transparantie op 
betalingen aan overheden te verbeteren, 
maken grote ondernemingen en 
organisaties van openbaar belang die actief 
zijn in de winningsindustrie of houtkap van 
oerbossen, op jaarbasis significante 
betalingen aan overheden van de landen 
waar ze actief zijn in een afzonderlijk 
verslag openbaar. Dergelijke 
ondernemingen zijn actief in landen die 
rijk zijn aan grondstoffen, met name 
mineralen, olie, aardgas en oerbossen. In
het verslag wordt ook vermeld voor welk 
specifiek project/welke specifieke 
projecten de betalingen zijn gedaan en het
verslag moet voortbouwen op de 
openbaarmakingsvereisten van het
initiatief tot transparantie in de 
winningsindustrie (EITI). Dit initiatief is 
ook complementair aan het EU FLEGT-
actieplan (wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw) en de 
houtverordening waarbij handelaren in 
houtproducten worden verplicht de nodige 
zorgvuldigheid te betrachten om te 
verhinderen dat illegaal hout de EU-markt 
kan binnenkomen.

Or. en
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Amendement 24
Thijs Berman, Michael Cashman

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De verslagen dienen om overheden
van grondstoffenrijke landen te helpen de 
EITI-beginselen en -criteria ten uitvoer te 
brengen en zich tegenover hun burgers te 
verantwoorden voor betalingen die zij 
ontvangen van ondernemingen die binnen 
hun rechtsgebied actief zijn in de 
winningsindustrie of houtkap van 
oerbossen. Het verslag omvat de 
openbaarmaking op landen- en
projectbasis, waarbij een project wordt
gezien als de laagst mogelijke meldende 
bedrijfseenheid waarin de onderneming 
regelmatige interne bestuursverslagen 
opstelt, zoals een concessie, geografisch 
bekken enz. en waarbij de betalingen aan 
dergelijke projecten werden 
toegeschreven. In het kader van de 
algemene doelstelling om goed bestuur in 
deze landen te bevorderen, wordt de 
materialiteit van de te vermelden 
betalingen ten aanzien van de 
ontvangende overheid beoordeeld. Er 
kunnen uiteenlopende criteria voor 
materialiteit worden overwogen, zoals 
betalingen van een absoluut bedrag of een 
procentuele grens (zoals betalingen boven 
een percentage van het bbp van een land). 
Deze kunnen door middel van een 
gedelegeerde handeling worden bepaald.
Het verslagleggingsstelsel moet binnen vijf
jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn 
aan een herziening en een verslag door de 
Commissie worden onderworpen. Bij de 
herziening zou de doeltreffendheid van het 
stelsel moeten worden onderzocht en zou
rekening moeten worden gehouden met 
internationale ontwikkelingen, zoals de 
concurrentiekracht en veiligheid van de
energievoorziening. Bij de herziening zou 

(33) De verslagen dienen om overheden te 
helpen zich tegenover hun burgers te 
verantwoorden voor betalingen die zij 
ontvangen van ondernemingen die binnen 
hun rechtsgebied actief zijn. Het verslag 
dient bekendmakingen op landenbasis te 
omvatten. Voor ondernemingen die actief 
zijn in de winningsindustrie of die houtkap
bedrijven in natuurlijke bossen, geschiedt
de openbaarmaking ook op projectbasis,
als een project wordt geacht gelijk te staan 
aan activiteiten in het kader van een 
vergunning, huurovereenkomst, concessie 
of soortgelijke wettelijke overeenkomst.
Wanneer er op enige andere basis 
betalingsverplichtingen zijn ontstaan, 
dient de rapportage op die basis te 
geschieden. In het kader van de algemene 
doelstelling om goed bestuur te bevorderen
worden alle soorten betalingen openbaar 
gemaakt, als zij vermoedelijk grote 
gevolgen hebben voor de economie van 
een land of voor de samenleving op lokaal, 
regionaal of nationaal niveau, en er 
worden drempels vastgesteld om deze 
gevolgen te meten. Er komen regels om 
ervoor te zorgen dat de drempels niet
kunnen worden omzeild. Het 
verslagleggingsstelsel moet binnen twee
jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn 
aan een herziening en een verslag door de 
Commissie worden onderworpen. Bij de 
herziening moet rekening worden 
gehouden met de internationale 
ontwikkelingen en de vooruitgang in de 
richting van mondiale normen op dit 
gebied en moet verslag worden 
uitgebracht over de gevolgen van de
wetgeving in kwestie voor derde landen, 
met name wat het halen van de 
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ook de ervaring van opstellers en 
gebruikers van de informatie over de 
betalingen in rekening moeten worden 
genomen en zou moeten worden 
overwogen of het passend zou zijn om 
aanvullende informatie over betalingen 
op te nemen, zoals effectieve 
belastingtarieven en gegevens van de 
ontvangers, zoals bankrekeninggegevens.

doelstellingen inzake meer transparantie 
bij de betalingen aan regeringen betreft.

Or. en

Amendement 25
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De verslagen dienen om overheden 
van grondstoffenrijke landen te helpen de 
EITI-beginselen en -criteria ten uitvoer te 
brengen en zich tegenover hun burgers te 
verantwoorden voor betalingen die zij 
ontvangen van ondernemingen die binnen 
hun rechtsgebied actief zijn in de 
winningsindustrie of houtkap van 
oerbossen. Het verslag omvat de
openbaarmaking op landen- en 
projectbasis, waarbij een project wordt
gezien als de laagst mogelijke meldende 
bedrijfseenheid waarin de onderneming
regelmatige interne bestuursverslagen 
opstelt, zoals een concessie, geografisch 
bekken enz. en waarbij de betalingen aan 
dergelijke projecten werden 
toegeschreven. In het kader van de 
algemene doelstelling om goed bestuur in 
deze landen te bevorderen, wordt de 
materialiteit van de te vermelden
betalingen ten aanzien van de 
ontvangende overheid beoordeeld. Er 
kunnen uiteenlopende criteria voor 
materialiteit worden overwogen, zoals

(33) De verslagen dienen om overheden te 
helpen zich tegenover hun burgers te 
verantwoorden voor betalingen die zij 
ontvangen van ondernemingen die binnen 
hun rechtsgebied actief zijn. Indien deze 
ondernemingen actief zijn in de winning 
van natuurlijke hulpbronnen, dienen de 
verslagen om overheden van
grondstoffenrijke landen te helpen de EITI-
beginselen en -criteria ten uitvoer te 
brengen en zich tegenover hun burgers te 
verantwoorden voor betalingen die zij 
ontvangen van ondernemingen die binnen 
hun rechtsgebied actief zijn. Het verslag 
omvat openbaarmakingen per land en in 
het geval van ondernemingen die actief 
zijn in de winningsindustrie, de visserij of 
de houtkap in oerbossen moet in het 
verslag ook worden gespecificeerd voor 
welk specifiek project/welke specifieke 
projecten de betalingen zijn gedaan,
waarbij een project wordt geacht gelijk te 
staan aan het contract, de vergunning, de 
huurovereenkomst, de concessie of de 
andere wettelijke overeenkomst op grond 
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betalingen van een absoluut bedrag of een 
procentuele grens (zoals betalingen boven 
een percentage van het bbp van een land).
Deze kunnen door middel van een 
gedelegeerde handeling worden bepaald. 
Het verslagleggingsstelsel moet binnen vijf
jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn 
aan een herziening en een verslag door de 
Commissie worden onderworpen. Bij de 
herziening zou de doeltreffendheid van het 
stelsel moeten worden onderzocht en zou 
rekening moeten worden gehouden met 
internationale ontwikkelingen, zoals de
concurrentiekracht en veiligheid van de 
energievoorziening. Bij de herziening zou 
ook de ervaring van opstellers en 
gebruikers van de informatie over de 
betalingen in rekening moeten worden 
genomen en zou moeten worden 
overwogen of het passend zou zijn om 
aanvullende informatie over betalingen op 
te nemen, zoals effectieve 
belastingtarieven en gegevens van de 
ontvangers, zoals bankrekeninggegevens.

waarvan een onderneming verplichtingen 
krijgt op het gebied van belastingen en 
inkomsten in elk land waar zij actief is.
Wanneer er op enige andere basis 
betalingsverplichtingen zijn ontstaan, 
dient de rapportage op die basis te 
geschieden. In het kader van de algemene 
doelstelling om goed bestuur in deze 
landen te bevorderen, worden betalingen
als zijnde significant beschouwd indien 
een betaling of reeks betalingen van
hetzelfde type meer dan 15 000 EUR 
bedraagt. Het verslagleggingsstelsel moet 
binnen vier jaar na de inwerkingtreding 
van de richtlijn aan een herziening en een 
verslag door de Commissie worden 
onderworpen. Bij de herziening moet de 
doeltreffendheid van het stelsel worden 
onderzocht, de ervaring van opstellers en 
gebruikers van de informatie over de 
betalingen in rekening worden genomen en 
worden overwogen of het passend zou zijn 
om aanvullende informatie over betalingen 
op te nemen.

Or. en

Amendement 26
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De verslagen dienen om overheden 
van grondstoffenrijke landen te helpen de 
EITI-beginselen en -criteria ten uitvoer te 
brengen en zich tegenover hun burgers te 
verantwoorden voor betalingen die zij 
ontvangen van ondernemingen die binnen 
hun rechtsgebied actief zijn in de 
winningsindustrie of houtkap van 
oerbossen. Het verslag omvat de 
openbaarmaking op landen- en 
projectbasis, waarbij een project wordt

(33) De verslagen dienen om overheden 
van grondstoffenrijke landen te helpen de 
EITI-beginselen en -criteria ten uitvoer te 
brengen en zich tegenover hun burgers te 
verantwoorden voor betalingen die zij 
ontvangen van ondernemingen die binnen 
hun rechtsgebied actief zijn in de 
winningsindustrie of houtkap van 
oerbossen. Het verslag omvat
openbaarmakingen op landen- en 
projectbasis, waarbij een project wordt
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gezien als de laagst mogelijke meldende 
bedrijfseenheid waarin de onderneming
regelmatige interne bestuursverslagen 
opstelt, zoals een concessie, geografisch 
bekken enz. en waarbij de betalingen aan 
dergelijke projecten werden 
toegeschreven. In het kader van de 
algemene doelstelling om goed bestuur in 
deze landen te bevorderen, wordt de 
materialiteit van de te vermelden
betalingen ten aanzien van de 
ontvangende overheid beoordeeld. Er 
kunnen uiteenlopende criteria voor 
materialiteit worden overwogen, zoals
betalingen van een absoluut bedrag of een 
procentuele grens (zoals betalingen boven 
een percentage van het bbp van een land).
Deze kunnen door middel van een 
gedelegeerde handeling worden bepaald. 
Het verslagleggingsstelsel moet binnen vijf 
jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn 
aan een herziening en een verslag door de 
Commissie worden onderworpen. Bij de 
herziening zou de doeltreffendheid van het 
stelsel moeten worden onderzocht en zou 
rekening moeten worden gehouden met 
internationale ontwikkelingen, zoals de 
concurrentiekracht en veiligheid van de 
energievoorziening. Bij de herziening zou 
ook de ervaring van opstellers en 
gebruikers van de informatie over de 
betalingen in rekening moeten worden 
genomen en zou moeten worden 
overwogen of het passend zou zijn om 
aanvullende informatie over betalingen op 
te nemen, zoals effectieve belastingtarieven 
en gegevens van de ontvangers, zoals 
bankrekeninggegevens.

geacht gelijk te staan aan het contract, de
vergunning, de huurovereenkomst, de 
concessie of de andere wettelijke 
overeenkomst op grond waarvan een
onderneming verplichtingen krijgt op het 
gebied van belastingen en inkomsten in 
elk land waar zij actief is. Wanneer er op 
enige andere basis 
betalingsverplichtingen zijn ontstaan, 
dient de rapportage op die basis te 
geschieden. In het kader van de algemene 
doelstelling om goed bestuur in deze 
landen te bevorderen, worden betalingen
als zijnde significant beschouwd indien 
een betaling of reeks betalingen van
hetzelfde type meer dan 15 000 EUR 
bedraagt. Het verslagleggingsstelsel moet 
binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van 
de richtlijn aan een herziening en een 
verslag door de Commissie worden 
onderworpen. Bij de herziening zou de 
doeltreffendheid van het stelsel moeten 
worden onderzocht en zou rekening 
moeten worden gehouden met 
internationale ontwikkelingen, zoals de 
concurrentiekracht en veiligheid van de 
energievoorziening. Bij de herziening zou 
ook de ervaring van opstellers en 
gebruikers van de informatie over de 
betalingen in rekening moeten worden 
genomen en zou moeten worden 
overwogen of het passend zou zijn om 
aanvullende informatie over betalingen op 
te nemen, zoals effectieve belastingtarieven 
en gegevens van de ontvangers, zoals 
bankrekeninggegevens.

Or. en

Amendement 27
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Op diverse plaatsen ter wereld, 
bijvoorbeeld in de Democratische 
Republiek Congo, houden gewapende 
conflicten nauw verband met de 
inkomsten uit de illegale winning van 
delfstoffen. Een verbreking van deze band 
zou bijdragen tot een vermindering van 
het aantal conflicten en van de intensiteit 
ervan. Één oplossing kan erin bestaan om 
de EU-ondernemingen die delfstoffen 
winnen in gebieden die door conflicten 
worden geplaagd of waar een 
conflictrisico bestaat, te verplichten de 
nodige zorgvuldigheid te betrachten om 
ervoor te zorgen dat hun 
toeleveringsketens geen band hebben met 
de conflictpartijen. Bij een initiatief in 
deze zin moeten ten volle de belangen 
worden geëerbiedigd van de lokale 
belanghebbenden en kunnen tegelijk de 
EITI en de aanbevelingen van de OESO 
inzake zorgvuldigheid en verantwoord 
toeleveringsbeheer nuttige referenties 
zijn. Om een beter beeld van deze 
mogelijke oplossing te krijgen is het 
belangrijk dat de haalbaarheid en de 
verwachte impact van de invoering van de 
bedoelde verplichting grondiger wordt 
onderzocht in het kader van de EU.

Or. en

Amendement 28
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name in het Handvest van de 

(38) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name in het Handvest van de 
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grondrechten van de Europese Unie zijn 
erkend,

grondrechten van de Europese Unie en 
artikel 208 van het VWEU zijn erkend,

Or. en

Amendement 29
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De lidstaten mogen lagere 
grenswaarden vaststellen dan degene 
waarin is voorzien in lid 1 t/m 5 van dit 
artikel. Bij de verlaging van deze waarden 
worden de bestaande verhoudingen 
geëerbiedigd.

Or. lv

Motivering

In diverse EU-lidstaten beantwoorden de vastgestelde grenswaarden niet aan de economische 
omstandigheden. De in lid 1 van dit artikel genoemde waarden houden namelijk in dat een 
absolute meerderheid van alle ondernemingen in de betrokken lidstaten voor wat de 
toepassing van deze richtlijn betreft als "klein" zouden worden beschouwd. Dit zou nadelig 
zijn voor de belastinginningssystemen van deze landen.

Amendement 30
Thijs Berman, Michael Cashman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "onderneming" actief in de 
winningsindustrie": een onderneming met 
activiteiten op het gebied van de 
verkenning, opsporing, ontwikkeling en 
ontginning van mineralen-, olie- en 
aardgasvindplaatsen als bedoeld in Sectie 

1. "onderneming": de hoogst mogelijke 
moederonderneming die binnen de 
Europese Unie financiële overzichten 
publiceert, indien de groep bedrijven 
waarvoor deze moederonderneming 
geconsolideerde financiële overzichten 
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B, afdelingen 05 tot 08, van bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad;

opstelt, dochterondernemingen, 
bijkantoren, vaste vestigingen, joint 
ventures en geassocieerde ondernemingen 
omvat;

Or. en

Amendement 31
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "onderneming" actief in de 
winningsindustrie": een onderneming met 
activiteiten op het gebied van de 
verkenning, opsporing, ontwikkeling en 
ontginning van mineralen-, olie- en 
aardgasvindplaatsen als bedoeld in Sectie 
B, afdelingen 05 tot 08, van bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad;

1. "onderneming": de hoogst mogelijke 
moederonderneming die binnen de 
Europese Unie financiële overzichten 
publiceert, indien de groep bedrijven 
waarvoor deze moederonderneming 
geconsolideerde financiële overzichten 
opstelt, dochterondernemingen, 
bijkantoren, vaste vestigingen, joint 
ventures en geassocieerde ondernemingen 
omvat;

Or. en

Motivering

Om duidelijk te maken dat de openbaarmaking niet alleen de individuele onderneming betreft 
maar ook vaste vestigingen die actief zijn op andere plaatsen dan die waar ze als 
rechtspersoon erkend zijn, alsook joint ventures en geassocieerde ondernemingen, zelfs als 
hun resultaten om een andere reden niet volledig opgenomen zijn in de rekeningen van de 
moederonderneming.

Amendement 32
Thijs Berman, Michael Cashman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. "onderneming actief in de 
winningsindustrie": de hoogst mogelijke 
moederonderneming die binnen de 
Europese Unie financiële overzichten 
publiceert, indien de groep bedrijven 
waarvoor deze moederondernemingen 
geconsolideerde financiële overzichten 
opstelt, dochterondernemingen, 
bijkantoren, vaste vestigingen, joint 
ventures en geassocieerde ondernemingen 
omvat met activiteiten op het gebied van 
de verkenning, opsporing, ontwikkeling, 
ontginning, verwerking, export en het 
vervoer van of een andere belangrijke 
activiteit met betrekking tot mineralen-, 
olie- en aardgasvindplaatsen als bedoeld 
in Sectie B, afdelingen 05 tot 08, van 
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
1893/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad;

Or. en

Amendement 33
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "overheid": elke nationale, regionale of 
lokale autoriteit van een lidstaat of van een 
derde land. Het omvat elke afdeling, elk 
agentschap of elke onderneming onder 
controle van deze autoriteit als vastgesteld 
in artikel 23, lid 1 tot 6, van deze richtlijn;

3. "overheid": elke nationale, regionale of 
lokale autoriteit van een lidstaat of van een 
derde land. Het omvat elke afdeling, elk 
agentschap of elke onderneming onder 
controle van deze autoriteit als vastgesteld 
in artikel 23, lid 1 tot 6, van deze richtlijn, 
en elke overheidsinstantie, 
[overheidsbedrijven, bedrijven die 
eigendom zijn van regeringsleden, hun 
verwanten en dichte kennissen], die van 
een samenstellend deel van een 
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onderneming betalingen ontvangt van het 
in artikel 38 vermelde type;

Or. en

Amendement 34
Thijs Berman, Michael Cashman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "overheid": elke nationale, regionale of 
lokale autoriteit van een lidstaat of van een 
derde land. Het omvat elke afdeling, elk 
agentschap of elke onderneming onder 
controle van deze autoriteit als vastgesteld 
in artikel 23, lid 1 tot 6, van deze richtlijn;

3. "overheid": elke nationale, regionale of 
lokale autoriteit van een lidstaat of van een 
derde land die een samenstellende entiteit 
van een onderneming heeft erkend als 
rechtspersoon, die zich bezighoudt met de 
regulering van een samenstellende entiteit 
van een onderneming, die gastheer is voor 
een permanente vestiging van een 
samenstellende entiteit van een 
onderneming om belastingredenen of die 
van een samenstellende entiteit van een 
onderneming betalingen ontvangt van het 
in artikel 38 vermelde type. Het omvat 
elke afdeling, elk agentschap of elke 
onderneming onder controle van deze 
autoriteit als vastgesteld in artikel 23, lid 1 
tot 6, van deze richtlijn;

Or. en

Amendement 35
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. "samenstellende entiteiten": 
dochterondernemingen, geassocieerde 
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ondernemingen, joint ventures, vaste 
vestigingen en andere handelsregelingen 
die in hun geheel of gedeeltelijk als leden 
van de onderneming worden beschouwd 
en opgenomen zijn in de jaarlijkse 
geconsolideerde financiële overzichten 
van de onderneming.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat er informatie wordt gepubliceerd voor joint ventures en 
geassocieerde ondernemingen voor zover deze in het bezit zijn van de verslagleggende 
onderneming.

Amendement 36
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven grote 
ondernemingen en alle organisaties van 
openbaar belang die actief zijn in de 
winningsindustrie of de houtkap van 
oerbossen voor om jaarlijks een verslag 
over betalingen aan overheden op te stellen 
en openbaar te maken.

1. De lidstaten schrijven grote 
ondernemingen, met inbegrip van joint 
venture-ondernemingen, en alle 
organisaties van openbaar belang voor om 
jaarlijks een verslag over betalingen, met 
inbegrip van betalingen in natura, aan 
overheden op te stellen en openbaar te 
maken als onderdeel van hun financiële 
jaarverslag. In dit verslag maakt de 
onderneming tevens aanvullende 
financiële informatie over haar 
activiteiten in derde landen openbaar. Het 
verslag bevat met name informatie over de 
activiteiten van dochterondernemingen, 
geassocieerde ondernemingen, joint 
ventures, vaste vestigingen en andere 
handelsregelingen, zoals opgenomen in de 
jaarlijkse geconsolideerde financiële 
overzichten van de betreffende 
onderneming of eenheid. Het verslag 
maakt deel uit van de toelichting bij de 
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financiële overzichten.

Or. en

Amendement 37
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven grote 
ondernemingen en alle organisaties van 
openbaar belang die actief zijn in de 
winningsindustrie of de houtkap van 
oerbossen voor om jaarlijks een verslag 
over betalingen aan overheden op te stellen 
en openbaar te maken.

1. De lidstaten schrijven grote 
ondernemingen en alle organisaties van 
openbaar belang die actief zijn in de 
winningsindustrie of de houtkap van 
oerbossen voor om jaarlijks een verslag 
over betalingen, ook betalingen in natura,
aan overheden op te stellen en openbaar te 
maken.

Or. en

Amendement 38
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Als de betalingen zijn gedaan voor 
een specifiek project, worden in het 
verslag ook de bedragen vermeld per soort 
van betaling, inclusief betalingen in 
natura, die in een boekjaar voor elk 
project zijn gestort en het totale bedrag 
van de betalingen voor elk project.

Or. en
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Amendement 39
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) winstbelastingen; (b) winstbelastingen en het toegepaste 
effectieve belastingtarief;

Or. en

Amendement 40
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) royalty's; (c) royalty's en het toegepaste effectieve 
belastingtarief;

Or. en

Amendement 41
Thijs Berman, Michael Cashman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) licentierechten, huurprijzen, 
toetredingsgelden en andere vergoedingen 
voor licenties en/of concessies;

(f) licentierechten, huurprijzen, 
vergoedingen voor het gebruik van 
pijpleidingen, toetredingsgelden en andere 
vergoedingen voor licenties en/of 
concessies;

Or. en
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Amendement 42
Thijs Berman, Michael Cashman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Betalingen in natura aan een overheid
mogen in waarde of in volume worden
vermeld. Indien ze in waarde worden 
vermeld, worden er ondersteunende 
documenten verstrekt om aan te tonen hoe 
de waarde werd bepaald.

3. Betalingen in natura aan een overheid
worden in waarde en in volume vermeld.
Indien ze in waarde worden vermeld, 
worden er ondersteunende documenten 
verstrekt om aan te tonen hoe de waarde 
werd bepaald.

Or. en

Amendement 43
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven alle onder hun 
nationaal recht vallende grote 
ondernemingen of organisaties van 
openbaar belang die actief zijn in de 
winningsindustrie of houtkap van 
oerbossen voor om een geconsolideerd 
verslag van betalingen aan overheden op te 
stellen overeenkomstig de artikelen 37 en 
38, indien de moederonderneming 
krachtens artikel 23, lid 1 tot en met 6 van 
deze richtlijn, verplicht is geconsolideerde 
financiële overzichten op te stellen.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Or. en

Amendement 44
Thijs Berman, Michael Cashman
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een onderneming moet niet in een 
geconsolideerd verslag van betalingen 
aan overheden worden opgenomen indien 
minstens een van de onderstaande 
voorwaarden is vervuld:

Schrappen

(a) ingrijpende en duurzame beperkingen 
bemoeilijken in wezenlijke mate de 
moederonderneming om haar rechten ten 
aanzien van het vermogen of het bestuur 
van deze onderneming uit te oefenen;
(b) de gegevens die nodig zijn om het 
geconsolideerde verslag van betalingen 
aan overheden overeenkomstig deze 
richtlijn op te stellen, kunnen niet zonder 
onevenredige kosten of onverantwoorde 
vertraging worden verkregen.

Or. en

Amendement 45
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Het verslag moet ook de volgende 
aanvullende financiële informatie per 
land vermelden: 
(a) de netto-omzet gesplitst naar 
hoofdcategorieën van activiteiten;
(b) geproduceerde, verkochte of 
uitgewisselde hoeveelheden,
(c) winst of verlies vóór belastingen;
(d) totaal aantal werknemers en hun 
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totale beloning;
(e) uitgaven voor beleggingen in vaste 
activa in de loop van de periode.

Or. en

Amendement 46
Thijs Berman, Michael Cashman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie herziet de tenuitvoerlegging 
en doeltreffendheid van dit hoofdstuk en 
brengt er verslag over uit, met name over 
de reikwijdte van de 
verslagleggingsverplichtingen en de 
modaliteiten van de verslaglegging op 
projectbasis. Bij de herziening moet ook 
rekening worden gehouden met de 
internationale ontwikkelingen en moeten
de gevolgen voor de concurrentiekracht 
en de veiligheid van de energievoorziening 
in aanmerking worden genomen. De 
herziening dient uiterlijk vijf jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn te zijn afgerond. Het verslag 
wordt, in voorkomend geval samen met 
een wetgevingsvoorstel, aan het Europees 
Parlement en de Raad voorgelegd.

De Commissie herziet de tenuitvoerlegging 
en doeltreffendheid van dit hoofdstuk en 
brengt er verslag over uit, met name over 
de reikwijdte van de 
verslagleggingsverplichtingen en de 
modaliteiten van de verslaglegging op 
projectbasis. Bij de herziening moet ook 
rekening worden gehouden met de 
internationale ontwikkelingen en de
vooruitgang in de richting van mondiale 
normen op dit gebied en moet verslag 
worden uitgebracht over de gevolgen van 
de wetgeving in kwestie voor derde 
landen, met name wat het halen van de 
doelstellingen inzake meer transparantie 
bij de betalingen aan regeringen betreft.
De herziening dient uiterlijk twee jaar na 
de datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn te zijn afgerond. Het verslag 
wordt, in voorkomend geval samen met 
een wetgevingsvoorstel, aan het Europees 
Parlement en de Raad voorgelegd.

Or. en


