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Alteração 22
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A fim de permitir uma maior 
transparência dos pagamentos feitos a 
governos, as grandes empresas e as 
entidades de interesse público ativas na 
indústria extrativa ou na exploração de 
floresta primária devem divulgar num
relatório anual separado os pagamentos 
relevantes feitos a governos dos países em 
que operam. Tais empresas exercem 
atividades em países ricos em recursos 
naturais, em especial minerais, petróleo, 
gás natural e floresta primária. O relatório 
deverá incluir tipos de pagamentos 
comparáveis aos divulgados pelas 
empresas que participam na iniciativa 
para a Transparência das Indústrias 
Extrativas (ITIE). A iniciativa é também 
complementar do Plano de Ação FLEGT 
da UE (aplicação da legislação, da 
governação e do comércio no setor 
florestal) e do Regulamento relativo à 
madeira, que obriga os operadores que 
comercializam produtos de madeira a 
diligenciarem no sentido de impedir a 
entrada de madeira ilegal no mercado da 
UE.

(32) A fim de permitir uma maior
transparência dos pagamentos feitos a 
governos, todas as grandes empresas e 
entidades de interesse público devem 
divulgar, como parte do relatório anual 
das suas demonstrações financeiras, um
relatório sobre os pagamentos relevantes 
feitos a governos dos países em que 
operam, bem como informações 
financeiras adicionais relativas às suas 
atividades em países terceiros. A 
divulgação destes dados destina-se a 
permitir que os investidores tomem 
decisões com melhor conhecimento de 
causa, melhorando a governação e a 
responsabilização das empresas, e 
contribuindo para a contenção da evasão 
fiscal. Devem incluir a divulgação de 
informações por país. Além disso, quando
tais empresas exercem atividades no 
domínio da extração de recursos naturais, 
em especial minerais, petróleo, gás natural 
e floresta primária, bem como atividades 
pesqueiras, o relatório deve ainda 
especificar o projeto ou os projetos a que 
foram atribuídos os pagamentos em 
questão. O relatório deverá basear-se nos 
requisitos de divulgação da iniciativa para 
a Transparência nas Indústrias Extrativas 
(ITIE). A iniciativa é também 
complementar do Plano de Ação FLEGT 
da UE (aplicação da legislação, da 
governação e do comércio no setor 
florestal) e do Regulamento relativo à 
madeira, que obriga os operadores que 
comercializam produtos de madeira a 
diligenciarem no sentido de impedir a 



PE489.525v01-00 4/19 AM\902207PT.doc

PT

entrada de madeira ilegal no mercado da 
UE.

Or. en

Alteração 23
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A fim de permitir uma maior 
transparência dos pagamentos feitos a 
governos, as grandes empresas e as 
entidades de interesse público ativas na 
indústria extrativa ou na exploração de 
floresta primária devem divulgar num 
relatório anual separado os pagamentos 
relevantes feitos a governos dos países em 
que operam. Tais empresas exercem 
atividades em países ricos em recursos 
naturais, em especial minerais, petróleo, 
gás natural e floresta primária. O relatório 
deverá incluir tipos de pagamentos 
comparáveis aos divulgados pelas 
empresas que participam na iniciativa 
para a Transparência das Indústrias 
Extrativas (ITIE). A iniciativa é também 
complementar do Plano de Ação FLEGT 
da UE (aplicação da legislação, da 
governação e do comércio no setor 
florestal) e do Regulamento relativo à 
madeira, que obriga os operadores que 
comercializam produtos de madeira a 
diligenciarem no sentido de impedir a 
entrada de madeira ilegal no mercado da 
UE.

(32) A fim de permitir uma maior 
transparência dos pagamentos feitos a 
governos, as grandes empresas e as 
entidades de interesse público ativas na 
indústria extrativa ou na exploração de 
floresta primária devem divulgar num 
relatório anual separado os pagamentos 
relevantes feitos a governos dos países em 
que operam. Tais empresas exercem 
atividades em países ricos em recursos 
naturais, em especial minerais, petróleo, 
gás natural e floresta primária. O relatório 
deverá também especificar o projeto ou 
projetos aos quais foram atribuídos esses 
pagamentos e basear-se nos requisitos de 
divulgação da Iniciativa para a 
Transparência nas Indústrias Extrativas 
(ITIE). A iniciativa é também 
complementar do Plano de Ação FLEGT 
da UE (aplicação da legislação, da 
governação e do comércio no setor 
florestal) e do Regulamento relativo à 
madeira, que obriga os operadores que 
comercializam produtos de madeira a 
diligenciarem no sentido de impedir a 
entrada de madeira ilegal no mercado da 
UE.

Or. en
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Alteração 24
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os relatórios devem servir para 
facilitar aos governos dos países ricos em 
recursos a aplicação dos princípios e 
critérios da ITIE e a prestação de contas
aos seus cidadãos sobre os pagamentos que 
esses governos recebem das empresas 
ativas na indústria extrativa ou na 
exploração de floresta primária que 
operam no território sob a sua jurisdição. 
Devem incluir divulgações por país e por 
projeto, nos casos em que o projeto é 
considerado a menor unidade de 
referência operacional a que a empresa 
elabora relatórios regulares de gestão 
interna (concessão, bacia geográfica, etc.) 
e caso tenham sido atribuídos pagamentos 
a esses projetos. À luz do objetivo geral de 
promover a boa governação nesses países, 
a relevância dos pagamentos a comunicar 
deve ser avaliada em relação ao governo 
beneficiário. Podem ser considerados 
diversos critérios de relevância, como os 
pagamentos de montante absoluto ou em 
função de um limiar de percentagem (p. 
ex., pagamentos de montante superior a 
uma dada percentagem do PIB do país) e 
estes podem ser definidos mediante ato 
delegado. O regime de divulgação deve ser 
objeto de revisão e de um relatório a 
elaborar pela Comissão no prazo de cinco
anos a contar da entrada em vigor da 
diretiva. A revisão deve analisar a eficácia 
do regime e ter em conta a evolução 
internacional, nomeadamente no que 
respeita às questões da competitividade e 
da segurança do aprovisionamento 
energético. Deve também ter em conta a 
experiência das pessoas que elaboram e 
que utilizam as informações relativas aos 
pagamentos e ponderar se será adequado 

(33) Os relatórios devem servir para 
facilitar a responsabilização dos governos 
em relação aos seus cidadãos 
relativamente aos pagamentos que 
recebem das empresas que operam no 
território sob a sua jurisdição. Devem 
incluir divulgações por país. No caso das 
empresas ativas nas indústrias extrativas 
ou da exploração de florestas naturais, a 
divulgação deverá também ter lugar por 
projeto, nos casos em que esse projeto é 
considerado equivalente a atividades 
baseadas em licença, aluguer, concessão 
ou acordo jurídico análogo. Sempre que 
se incorra em responsabilidades de 
pagamento de outro tipo, o relatório deve 
ser elaborado nessa base. À luz do 
objetivo geral de promover a boa 
governação, todos os tipos de pagamentos 
devem ser comunicados sempre que se 
considere que os mesmos têm um impacto 
significativo na economia ou sociedade de 
um país a nível local, regional ou 
nacional e qualquer limitar deve englobar 
esses impactos. Serão criadas regras para 
impedir que os limiares sejam 
contornados. O regime de divulgação deve 
ser objeto de revisão e de um relatório a 
elaborar pela Comissão no prazo de dois
anos a contar da entrada em vigor da 
diretiva. A revisão deve ter em conta a 
evolução internacional, os progressos 
tendo em vista a definição de normas 
globais neste domínio e o impacto desta 
legislação em países terceiros, 
nomeadamente na consecução dos 
objetivos de reforço da transparência dos 
pagamentos aos governos.
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incluir informações suplementares sobre 
os pagamentos, como as taxas efetivas de 
imposto, e dados relativos aos 
beneficiários, como os dados relativos à 
conta bancária.

Or. en

Alteração 25
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os relatórios devem servir para 
facilitar aos governos dos países ricos em 
recursos a aplicação dos princípios e 
critérios da ITIE e a prestação de contas 
aos seus cidadãos sobre os pagamentos que 
esses governos recebem das empresas 
ativas na indústria extrativa ou na 
exploração de floresta primária que 
operam no território sob a sua jurisdição. 
Devem incluir divulgações por país e por 
projeto, nos casos em que o projeto é 
considerado a menor unidade de 
referência operacional a que a empresa 
elabora relatórios regulares de gestão 
interna (concessão, bacia geográfica, etc.) 
e caso tenham sido atribuídos pagamentos 
a esses projetos. À luz do objetivo geral de 
promover a boa governação nesses países, 
a relevância dos pagamentos a comunicar 
deve ser avaliada em relação ao governo 
beneficiário. Podem ser considerados 
diversos critérios de relevância, como os 
pagamentos de montante absoluto ou em 
função de um limiar de percentagem (p. 
ex., pagamentos de montante superior a 
uma dada percentagem do PIB do país) e 
estes podem ser definidos mediante ato 
delegado. O regime de divulgação deve ser 
objeto de revisão e de um relatório a 

(33) Os relatórios devem servir para 
facilitar a prestação de contas dos governos
aos seus cidadãos sobre os pagamentos que 
esses governos recebem das empresas que 
operam no território sob a sua jurisdição.
Nos casos em que essas empresas sejam 
ativas na extração de recursos naturais, 
os relatórios devem servir para facilitar aos 
governos dos países ricos em recursos a 
aplicação dos princípios e critérios da ITIE 
e a prestação de contas aos seus cidadãos 
sobre os pagamentos que esses governos 
recebem das empresas que operam no 
território sob a sua jurisdição. Devem 
incluir divulgações por país e, no caso das 
empresas ativas no setor das indústrias 
extrativas, no setor das pescas ou na 
exploração de florestas primárias, devem 
ainda especificar o projeto ou os projetos 
a que foram atribuídos os pagamentos em 
questão, entendendo-se por projeto um 
contrato, licença, aluguer, concessão ou 
outro acordo jurídico que implique a 
responsabilidade da empresa em matéria 
de impostos e receitas nos países em que 
opera. Sempre que se incorra em 
responsabilidades de pagamento de outro 
tipo, o relatório deve ser elaborado nessa 
base. À luz do objetivo geral de promover 
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elaborar pela Comissão no prazo de cinco
anos a contar da entrada em vigor da 
diretiva. A revisão deve analisar a eficácia 
do regime e ter em conta a evolução 
internacional, nomeadamente no que 
respeita às questões da competitividade e 
da segurança do aprovisionamento 
energético. Deve também ter em conta a 
experiência das pessoas que elaboram e 
que utilizam as informações relativas aos
pagamentos e ponderar se será adequado 
incluir informações suplementares sobre os 
pagamentos, como as taxas efetivas de 
imposto, e dados relativos aos 
beneficiários, como os dados relativos à 
conta bancária.

a boa governação nesses países, os 
pagamentos devem ser considerados 
relevantes caso um pagamento ou um 
conjunto de pagamentos do mesmo tipo 
exceda os 15 000 euros. O regime de 
divulgação deve ser objeto de revisão e de 
um relatório a elaborar pela Comissão no 
prazo de quatro anos a contar da entrada 
em vigor da diretiva. A revisão deverá 
analisar a eficácia do regime, ter em conta 
a experiência dos responsáveis pela 
preparação e dos utilizadores das 
informações relativas aos pagamentos e 
ponderar se será adequado incluir 
informações suplementares sobre os 
pagamentos.

Or. en

Alteração 26
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os relatórios devem servir para 
facilitar aos governos dos países ricos em 
recursos a aplicação dos princípios e 
critérios da ITIE e a prestação de contas 
aos seus cidadãos sobre os pagamentos que 
esses governos recebem das empresas 
ativas na indústria extrativa ou na 
exploração de floresta primária que operam 
no território sob a sua jurisdição. Devem 
incluir divulgações por país e por projeto, 
nos casos em que o projeto é considerado a 
menor unidade de referência operacional 
a que a empresa elabora relatórios 
regulares de gestão interna (concessão, 
bacia geográfica, etc.) e caso tenham sido 
atribuídos pagamentos a esses projetos. À 
luz do objetivo geral de promover a boa 
governação nesses países, a relevância dos 
pagamentos a comunicar deve ser 

(33) Os relatórios devem servir para 
facilitar aos governos dos países ricos em 
recursos a aplicação dos princípios e 
critérios da ITIE e a prestação de contas 
aos seus cidadãos sobre os pagamentos que 
esses governos recebem das empresas 
ativas na indústria extrativa ou na 
exploração de floresta primária que operam 
no território sob a sua jurisdição. Devem 
incluir divulgações por país e por projeto, 
nos casos em que o projeto é considerado 
equivalente a contrato, licença, aluguer, 
concessão ou outro acordo jurídico que 
implique a responsabilidade da empresa 
em matéria de impostos e receitas nos 
países em que opera. Sempre que se 
incorra em responsabilidades de 
pagamento de outro tipo, o relatório deve 
ser elaborado nessa base. À luz do 
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avaliada em relação ao governo 
beneficiário. Podem ser considerados 
diversos critérios de relevância, como os 
pagamentos de montante absoluto ou em 
função de um limiar de percentagem (p. 
ex., pagamentos de montante superior a 
uma dada percentagem do PIB do país) e 
estes podem ser definidos mediante ato 
delegado. O regime de divulgação deve ser 
objeto de revisão e de um relatório a 
elaborar pela Comissão no prazo de cinco 
anos a contar da entrada em vigor da 
diretiva. A revisão deve analisar a eficácia 
do regime e ter em conta a evolução 
internacional, nomeadamente no que 
respeita às questões da competitividade e 
da segurança do aprovisionamento 
energético. Deve também ter em conta a 
experiência das pessoas que elaboram e 
que utilizam as informações relativas aos 
pagamentos e ponderar se será adequado 
incluir informações suplementares sobre os 
pagamentos, como as taxas efetivas de 
imposto, e dados relativos aos 
beneficiários, como os dados relativos à 
conta bancária.

objetivo geral de promover a boa 
governação nesses países, os pagamentos 
devem ser considerados relevantes caso 
um pagamento ou um conjunto de 
pagamentos do mesmo tipo exceda os 15 
000 euros. O regime de divulgação deve 
ser objeto de revisão e de um relatório a 
elaborar pela Comissão no prazo de cinco 
anos a contar da entrada em vigor da 
diretiva. A revisão deve analisar a eficácia 
do regime e ter em conta a evolução 
internacional, nomeadamente no que 
respeita às questões da competitividade e 
da segurança do aprovisionamento 
energético. Deve também ter em conta a 
experiência das pessoas que elaboram e 
que utilizam as informações relativas aos 
pagamentos e ponderar se será adequado 
incluir informações suplementares sobre os 
pagamentos, como as taxas efetivas de 
imposto, e dados relativos aos 
beneficiários, como os dados relativos à 
conta bancária.

Or. en

Alteração 27
Åsa Westlund

Proposta de diretiva
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Em diversos locais do mundo, por 
exemplo na República Democrática do 
Congo, os conflitos armados estão 
estreitamente relacionados com a 
exploração ilegal de minerais. Se for 
quebrado este elo poder-se-á contribuir 
para reduzir a incidência e a intensidade 
dos conflitos. Uma solução poderia 
consistir em obrigar as empresas da UE 
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que procedem à extração de minério nas 
regiões em conflito ou em risco de conflito 
a envidarem as diligências necessárias 
para assegurar que as suas cadeias de 
abastecimento não tenham qualquer 
relação com as partes em conflito. Uma 
iniciativa deste género teria de respeitar 
plenamente os interesses das partes 
interessadas a nível local, sendo que a 
ITIE, bem como as recomendações da 
OCDE em matéria de devida diligência e 
de gestão responsável da cadeia de 
abastecimento, poderiam servir como 
pontos de referência úteis. A fim de obter 
uma melhor imagem desta solução 
potencial, é importante que a viabilidade e 
o impacto esperado da introdução de uma 
tal obrigação sejam investigados no 
contexto da UE.

Or. en

Alteração 28
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios consagrados, 
em especial, na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia,

(38) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios consagrados, 
em especial, na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e no 
artigo 208.º do TFUE,

Or. en

Alteração 29
Krišjānis Kariņš

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

10-A. Os Estados-Membros podem fixar 
limites inferiores aos fixados nos n.ºs 1 a 
5 do presente artigo. A redução destes 
valores deve manter a proporção 
existente.

Or. lv

Justificação

Em alguns Estados-Membros da UE, os valores limite não correspondem às realidades 
económicas, uma vez que os valores limite indicados no n.º 1 do presente artigo significariam 
que a maioria absoluta das empresas dos Estados-Membros em questão seria considerada 
como “pequena empresa” para efeitos da presente diretiva. Tal iria prejudicar os sistemas de 
cobrança de impostos destes Estados.

Alteração 30
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta de diretiva
Artigo 36 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Empresa ativa na indústria extrativa»: 
uma empresa que desenvolve atividades 
que implicam a exploração, a prospeção, 
o desenvolvimento e a extração de 
minérios, de depósitos de petróleo e de gás 
natural, como as referidas na secção 
B-Divisões 05 a 08 do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 1893/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

1. “Empresa”: uma sociedade-mãe ao 
nível mais elevado a publicar contas no 
âmbito da União Europeia, sempre que o 
grupo de empresas para o qual essa 
sociedade-mãe elabora demonstrações 
financeiras consolidadas inclui filiais, 
sucursais, estabelecimentos permanentes, 
empreendimentos conjuntos e associados.

Or. en

Alteração 31
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 36 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Empresa ativa na indústria extrativa»: 
uma empresa que desenvolve atividades 
que implicam a exploração, a prospeção, 
o desenvolvimento e a extração de 
minérios, de depósitos de petróleo e de gás 
natural, como as referidas na secção B 
Divisões 05 a 08 do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 1893/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

1. “Empresa”: uma sociedade-mãe ao 
nível mais elevado a publicar contas no 
âmbito da União Europeia, sempre que o 
grupo de empresas para o qual essa 
sociedade-mãe elabora demonstrações 
financeiras consolidadas inclui filiais, 
sucursais, estabelecimentos permanentes, 
empreendimentos conjuntos e empresas 
associadas.

Or. en

Justificação

De modo a clarificar que a divulgação não integra apenas a empresa a nível individual, mas 
também estabelecimentos permanentes com atividades comerciais em locais que não aqueles 
onde estão incorporados, bem como empreendimentos conjuntos e empresas associadas, 
mesmo quando os seus resultados não são totalmente consolidados no âmbito das contas da 
sociedade-mãe para outros fins.

Alteração 32
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta de diretiva
Artigo 36 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. “Empresa ativa na indústria 
extrativa”: uma sociedade-mãe ao nível 
mais elevado a publicar contas no âmbito 
da União Europeia, sempre que o grupo 
de empresas para o qual essa 
sociedade-mãe elabora demonstrações 
financeiras consolidadas inclui filiais, 
sucursais, estabelecimentos permanentes, 
empreendimentos conjuntos e empresas 
associadas que desenvolve atividades que 
implicam a exploração, a prospeção, o 
desenvolvimento, a extração, a 
transformação, a exportação, o transporte 
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de, ou outra atividade significativa 
relacionada com, minérios, de depósitos 
de petróleo e de gás natural, como as 
referidas na secção B-Divisões 05 a 08 do 
anexo I do Regulamento (CE) n.º 
1893/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Or. en

Alteração 33
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 36 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Governo»: qualquer autoridade 
nacional, regional ou local de um Estado-
Membro ou de um país terceiro. Inclui um 
serviço, agência ou empresa controlada por 
essa autoridade como previsto no artigo 
23.°, n.ºs 1 a 6, da presente diretiva.

3. «Governo»: qualquer autoridade 
nacional, regional ou local de um Estado-
Membro ou de um país terceiro. Inclui um 
serviço, agência ou empresa controlada por 
essa autoridade como previsto no artigo 
23.°, n.ºs 1 a 6, da presente diretiva, ou 
qualquer entidade governamental 
[entidade estatal, empresas que pertençam 
a membros do governo, respetivos 
familiares e pessoas próximas] que receba 
de qualquer entidade constituinte de uma 
empresa um pagamento do tipo do 
referido no artigo 38.º.

Or. en

Alteração 34
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta de diretiva
Artigo 36 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Governo»: qualquer autoridade 3. «Governo»: qualquer autoridade 
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nacional, regional ou local de um Estado-
Membro ou de um país terceiro. Inclui um 
serviço, agência ou empresa controlada por
essa autoridade como previsto no artigo 
23.°, n.ºs 1 a 6, da presente diretiva.

nacional, regional ou local de um Estado-
Membro ou de um país terceiro que tenha 
concedido o direito de constituição, tenha 
capacidade para regulamentar e albergue 
um estabelecimento permanente para 
efeitos fiscais ou que receba de qualquer 
entidade constituinte de uma empresa um 
pagamento do tipo do referido no artigo 
38.º. Inclui um serviço, agência ou empresa 
controlada por essa autoridade como 
previsto no artigo 23.°, n.ºs 1 a 6, da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 35
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 36 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. “Entidades constituintes”: as filiais, 
empresas associadas, empresas geridas 
conjuntamente, estabelecimentos 
permanentes e outras formas de negócio 
que devem, no seu todo ou em parte, ser 
considerados membros da empresa, na 
medida em que são incluídos nas 
demonstrações financeiras consolidadas 
da empresa em causa.

Or. en

Justificação

De modo a assegurar que as informações relativas a empresas geridas conjuntamente e a 
empresas associadas são divulgadas na mesma medida em que são conferidas à empresa
declarante.

Alteração 36
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller



PE489.525v01-00 14/19 AM\902207PT.doc

PT

em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
todas as grandes empresas e todas as 
entidades de interesse público ativas na 
indústria extrativa ou na exploração de 
floresta primária preparem e publiquem 
anualmente um relatório sobre os 
pagamentos feitos a governos.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
todas as grandes empresas, incluindo as 
empresas comuns ("joint-ventures"), e 
todas as entidades de interesse público 
preparem e publiquem anualmente um 
relatório sobre os pagamentos feitos a 
governos, incluindo os pagamentos em 
espécie, como parte do relatório anual das 
suas demonstrações financeiras. No 
referido relatório, as empresas devem 
ainda divulgar informações financeiras 
adicionais sobre as suas atividades em 
países terceiros. Em particular, o relatório 
deve incluir informações relativas às 
atividades das filiais, empresas 
associadas, empresas geridas 
conjuntamente, estabelecimentos 
permanentes e outras formas de negócio, 
na medida em que estejam incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas 
da empresa ou entidade em causa. O 
relatório deve integrar as notas das 
demonstrações financeiras.

Or. en

Alteração 37
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
todas as grandes empresas e todas as 
entidades de interesse público ativas na 
indústria extrativa ou na exploração de 
floresta primária preparem e publiquem 

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
todas as grandes empresas e todas as 
entidades de interesse público ativas na 
indústria extrativa ou na exploração de 
floresta primária preparem e publiquem 
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anualmente um relatório sobre os 
pagamentos feitos a governos.

anualmente um relatório sobre os 
pagamentos, incluindo os pagamentos em 
espécie, feitos a governos.

Or. en

Alteração 38
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O relatório deve incluir, sempre que 
esses pagamentos tenham sido atribuídos 
a um dado projeto, o montante por tipo de 
pagamento, incluindo pagamentos em 
espécie, feito para cada projeto durante 
um exercício financeiro, e o montante 
total dos pagamentos para cada projeto.

Or. en

Alteração 39
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Impostos sobre os lucros; (b) Impostos sobre os lucros e a taxa 
efetiva de imposto aplicada;

Or. en

Alteração 40
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Encargos sobre a produção; (c) Encargos sobre a produção e a taxa 
efetiva de imposto aplicada;

Or. en

Alteração 41
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta de diretiva
Artigo 38 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Taxas de licença, taxas de aluguer, 
despesas de inscrição e outras aplicáveis a 
certificados e/ou concessões;

(f) Taxas de licença, taxas de aluguer, 
taxas de trânsito das condutas, despesas 
de inscrição e outras aplicáveis a
certificados e/ou concessões;

Or. en

Alteração 42
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que sejam feitos pagamentos em 
espécie a um governo, devem ser 
comunicados em termos de valor ou de 
volume. Quando são comunicados em 
termos de valor, devem ser fornecidas 
notas explicativas indicando de que forma 
o seu valor foi determinado.

3. Sempre que sejam feitos pagamentos em 
espécie a um governo, devem ser 
comunicados em termos de valor e de 
volume. Quando são comunicados em 
termos de valor, devem ser fornecidas 
notas explicativas indicando de que forma 
o seu valor foi determinado.

Or. en
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Alteração 43
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as grandes empresas ou as entidades de 
interesse público ativas na indústria 
extrativa ou na exploração de floresta 
primária preparem um relatório 
consolidado sobre os pagamentos feitos a 
governos em conformidade com os artigos 
37.º e 38.º sempre que a empresa-mãe 
tenha a obrigação de preparar 
demonstrações financeiras consolidadas de 
acordo com o previsto no artigo 23.º, n.ºs 1 
a 6, da presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as grandes empresas ou as entidades de 
interesse público ativas na indústria 
extrativa ou na exploração de floresta 
primária preparem um relatório 
consolidado sobre os pagamentos feitos a 
governos em conformidade com os artigos 
37.º e 38.º sempre que a empresa-mãe seja 
obrigada a preparar demonstrações 
financeiras consolidadas de acordo com o 
previsto no artigo 23.º, n.ºs 1 a 6, da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 44
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Uma empresa pode não ser incluída 
num relatório consolidado sobre os 
pagamentos feitos a governos se estiver 
preenchida, pelo menos, uma das 
seguintes condições:

Suprimido

(a) Restrições severas e duradouras 
prejudicam substancialmente o exercício 
pela empresa-mãe dos seus direitos sobre 
o património ou a gestão desta empresa;
(b) As informações necessárias para 
elaborar o relatório consolidado sobre os 
pagamentos a governos em conformidade 
com a presente diretiva não podem ser 
obtidas sem custos desproporcionados ou 
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sem demora injustificada.

Or. en

Alteração 45
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O relatório deve ainda especificar, 
por país, as seguintes informações 
financeiras adicionais:
(a) O montante líquido do volume de 
negócios discriminado pelas categorias de 
atividade principais;
(b) Quantidades produzidas, vendidas ou 
trocadas;
(c) Os lucros ou prejuízos antes da 
dedução de impostos;
(d) O número total de pessoas empregadas 
e a sua remuneração agregada.
(e) Despesa de investimento em ativos 
fixos durante este período.

Or. en

Alteração 46
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve rever e apresentar 
relatório sobre a aplicação e eficácia do 
presente capítulo, em especial no que 
respeita ao âmbito das obrigações de 

A Comissão deve rever e apresentar 
relatório sobre a aplicação e eficácia do 
presente capítulo, em especial no que 
respeita ao âmbito das obrigações de 
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comunicação e às modalidades do relato 
numa base por projeto. A revisão deve 
também ter em conta a evolução 
internacional e ponderar os efeitos sobre a 
competitividade e a segurança do 
aprovisionamento energético. Deve ser 
concluída, o mais tardar, cinco anos após a 
entrada em vigor da presente diretiva. O 
relatório deve ser apresentado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
acompanhado, se adequado, de uma 
proposta legislativa.

comunicação e às modalidades do relato 
numa base por projeto. A revisão deve ter 
em conta a evolução internacional, os 
progressos tendo em vista a definição de 
normas globais neste domínio e o impacto 
desta legislação em países terceiros, 
nomeadamente na consecução dos 
objetivos de reforço da transparência dos 
pagamentos aos governos. Deve ser 
concluída, o mais tardar, dois anos após a 
entrada em vigor da presente diretiva. O 
relatório deve ser apresentado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
acompanhado, se adequado, de uma 
proposta legislativa.

Or. en


