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Amendamentul 22
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a plăților efectuate către 
guverne, întreprinderile mari și entitățile de 
interes public care își desfășoară 
activitatea în industria extractivă sau în 
sectorul exploatării pădurilor primare
trebuie să prezinte anual, într-un raport 
separat, plățile semnificative efectuate 
către guvernele țărilor în care își desfășoară 
activitatea. Entitățile de acest tip își 
desfășoară activitatea în țări bogate în
resurse naturale, în special minerale, petrol, 
gaze naturale și păduri primare. Raportul 
trebuie să includă tipuri de plăți 
comparabile cu cele prezentate de o 
entitate care participă la Inițiativa privind 
transparența în industriile extractive (EITI). 
Inițiativa vine în completarea Planului de 
acțiune al UE referitor la aplicarea 
legislației, guvernanța și schimburile 
comerciale în domeniul forestier (FLEGT) 
și a regulamentului privind exploatarea 
lemnului care prevăd obligația 
comercianților de produse din lemn de a 
acționa cu precauție pentru a împiedica 
intrarea pe piața UE a lemnului ilegal.

(32) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a plăților efectuate către 
guverne, toate întreprinderile mari și 
entitățile de interes public ar trebui să 
prezinte, ca parte din raportul anual 
privind situațiile financiare, un raport 
referitor la plățile semnificative efectuate 
către guvernele țărilor în care își desfășoară 
activitatea, precum și informații 
financiare suplimentare privind 
activitățile lor în țări terțe. Divulgarea 
acestor date urmărește să permită 
investitorilor luarea unor decizii în mai 
bună cunoștință de cauză, îmbunătățirea 
guvernanței corporațiilor și a 
transparenței și contribuirea la controlul 
evaziunii fiscale. Raportul ar trebui să 
includă informații defalcate pe țări. În 
plus, în cazurile în care entitățile de acest 
tip își desfășoară activitatea în industriile 
extractive de resurse naturale, în special 
minerale, petrol, gaze naturale și păduri 
primare, precum și în domeniul 
pescuitului, ele raportează și proiectul sau 
proiectele specifice cărora le-au fost 
atribuite respectivele plăți. Raportul ar 
trebui să se bazeze în consecință pe 
cerințele de transparență prevăzute în
Inițiativa privind transparența în industriile 
extractive (EITI). Inițiativa vine în 
completarea Planului de acțiune al UE 
referitor la aplicarea legislației, guvernanța 
și schimburile comerciale în domeniul 
forestier (FLEGT) și a regulamentului 
privind exploatarea lemnului care prevăd 
obligația comercianților de produse din 
lemn de a acționa cu precauție pentru a 
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împiedica intrarea pe piața UE a lemnului 
ilegal.

Or. en

Amendamentul 23
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a plăților efectuate către 
guverne, întreprinderile mari și entitățile de 
interes public care își desfășoară activitatea 
în industria extractivă sau în sectorul 
exploatării pădurilor primare trebuie să 
prezinte anual, într-un raport separat, 
plățile semnificative efectuate către 
guvernele țărilor în care își desfășoară 
activitatea. Entitățile de acest tip își 
desfășoară activitatea în țări bogate în 
resurse naturale, în special minerale, petrol, 
gaze naturale și păduri primare. Raportul 
trebuie să includă tipuri de plăți 
comparabile cu cele prezentate de o 
entitate care participă la Inițiativa privind 
transparența în industriile extractive (EITI). 
Inițiativa vine în completarea Planului de 
acțiune al UE referitor la aplicarea 
legislației, guvernanța și schimburile 
comerciale în domeniul forestier (FLEGT) 
și a regulamentului privind exploatarea 
lemnului care prevăd obligația 
comercianților de produse din lemn de a 
acționa cu precauție pentru a împiedica 
intrarea pe piața UE a lemnului ilegal.

(32) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a plăților efectuate către 
guverne, întreprinderile mari și entitățile de 
interes public care își desfășoară activitatea 
în industria extractivă sau în sectorul 
exploatării pădurilor primare ar trebui să 
prezinte anual, într-un raport separat, 
plățile semnificative efectuate către 
guvernele țărilor în care își desfășoară 
activitatea. Entitățile de acest tip își 
desfășoară activitatea în țări bogate în 
resurse naturale, în special minerale, petrol, 
gaze naturale și păduri primare. Raportul 
precizează, de asemenea, proiectul sau
proiectele specifice către care au fost 
atribuite respectivele plăți și ar trebui să 
se bazeze pe cerințele de transparență 
prevăzute în Inițiativa privind transparența 
în industriile extractive (EITI). Inițiativa 
vine în completarea Planului de acțiune al 
UE referitor la aplicarea legislației, 
guvernanța și schimburile comerciale în 
domeniul forestier (FLEGT) și a 
regulamentului privind exploatarea 
lemnului care prevăd obligația 
comercianților de produse din lemn de a 
acționa cu precauție pentru a împiedica 
intrarea pe piața UE a lemnului ilegal.

Or. en
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Amendamentul 24
Thijs Berman, Michael Cashman

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Rapoartele trebuie să fie utile pentru 
sprijinirea guvernelor țărilor bogate în 
resurse naturale la implementarea 
principiilor și criteriilor EITI și pentru 
informarea cetățenilor acestora cu privire 
la plățile primite de guvernele respective
de la entitățile din industria extractivă sau 
din sectorul de exploatare a pădurilor 
primare care își desfășoară activitatea în 
jurisdicția lor. Raportul trebuie să includă 
informații defalcate pe țări și pe proiecte, 
proiectul fiind considerat cea mai mică 
unitate de raportare operațională la care 
entitatea întocmește rapoarte interne 
periodice de gestiune (de exemplu o 
concesiune, un bazin geografic etc.), 
atunci când plățile au fost atribuite unui 
anumit proiect. În lumina obiectivului 
general de promovare a bunei guvernanțe 
în aceste țări, trebuie analizat caracterul 
semnificativ al plăților raportate în relație
cu guvernul beneficiar. Pot fi avute în 
vedere diverse criterii legate de pragul de 
semnificație, de exemplu valoarea 
absolută a plăților sau un prag procentual 
(de exemplu, plățile care depășesc un 
anumit procent din PIB-ul unei țări), 
acestea putând fi definite prin intermediul 
unui act delegat. Regimul de raportare 
trebuie să facă obiectul unei examinări și al 
unui raport al Comisiei în termen de cinci
ani de la intrarea în vigoare a directivei. 
Examinarea trebuie să aibă ca obiect 
eficacitatea regimului și să țină cont de 
evoluțiile internaționale, inclusiv de 
chestiuni legate de competitivitate și de 
securitatea energetică. Totodată, 
examinarea trebuie să țină cont de 
experiența responsabililor de întocmirea 
informațiilor referitoare la plăți și a 

(33) Rapoartele ar trebui să facă mai 
responsabile guvernele în fața cetățenilor 
acestora cu privire la plățile primite de 
acestea de la entitățile care își desfășoară 
activitatea în jurisdicția lor. Raportul ar 
trebui să includă informații defalcate pe 
țări. Pentru entitățile din industria 
extractivă sau din sectorul de exploatare a 
pădurilor naturale, informații sunt 
defalcate, de asemenea, pe proiecte, 
proiectul fiind considerat echivalentul 
activităților reglementate de un contract, 
o licență, o arendă, o concesiune sau un 
acord juridic similar. În cazurile în care 
obligațiile de plată derivă dintr-un alt 
temei, raportarea se face în funcție de 
acesta. În lumina obiectivului general de 
promovare a bunei guvernanțe toate 
tipurile de plăți sunt raportate atunci când 
se consideră că au un impact semnificativ 
asupra economiei sau societății unei țări, 
la nivel local, regional sau național, iar 
orice prag reflectă un astfel de impact. 
Trebuie instituite norme pentru a asigura 
că pragurile nu pot fi evitate. Regimul de 
raportare ar trebui să facă obiectul unei 
examinări și al unui raport al Comisiei în 
termen de doi ani de la intrarea în vigoare a 
directivei. Examinarea ar trebui să țină 
cont de evoluțiile internaționale, progresul 
către standarde globale în acest domeniu 
și să raporteze impactul acestei legislații 
asupra țărilor terțe, în special în ceea ce 
privește realizarea obiectivelor referitoare 
la o mai mare transparență a plăților 
efectuate către guverne.
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utilizatorilor acestora și să analizeze 
oportunitatea includerii unor informații 
suplimentare, cum ar fi ratele efective ale 
taxelor și detaliile beneficiarului, de 
exemplu informații privind contul bancar.

Or. en

Amendamentul 25
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Rapoartele trebuie să fie utile pentru 
sprijinirea guvernelor țărilor bogate în 
resurse naturale la implementarea 
principiilor și criteriilor EITI și pentru 
informarea cetățenilor acestora cu privire la 
plățile primite de guvernele respective de 
la entitățile din industria extractivă sau 
din sectorul de exploatare a pădurilor 
primare care își desfășoară activitatea în 
jurisdicția lor. Raportul trebuie să includă 
informații defalcate pe țări și pe proiecte, 
proiectul fiind considerat cea mai mică 
unitate de raportare operațională la care 
entitatea întocmește rapoarte interne 
periodice de gestiune (de exemplu o 
concesiune, un bazin geografic etc.), 
atunci când plățile au fost atribuite unui 
anumit proiect. În lumina obiectivului 
general de promovare a bunei guvernanțe 
în aceste țări, trebuie analizat caracterul 
semnificativ al plăților raportate în relație 
cu guvernul beneficiar. Pot fi avute în 
vedere diverse criterii legate de pragul de 
semnificație, de exemplu valoarea 
absolută a plăților sau un prag procentual 
(de exemplu, plățile care depășesc un
anumit procent din PIB-ul unei țări), 
acestea putând fi definite prin intermediul 
unui act delegat. Regimul de raportare 

(33) Rapoartele ar trebui să facă mai 
responsabile guvernele în fața cetățenilor 
acestora cu privire la plățile primite de 
guvernele respective de la entitățile care 
își desfășoară activitatea în jurisdicția lor. 
În cazul în care astfel de entități își
desfășoară activitatea în industria 
extractivă de resurse naturale, rapoartele 
ar trebui să fie utile pentru sprijinirea 
guvernelor țărilor bogate în resurse 
naturale la implementarea principiilor și 
criteriilor EITI și pentru informarea 
cetățenilor acestora cu privire la plățile 
primite de guvernele respective de la 
entitățile care își desfășoară activitatea în 
jurisdicția lor. Raportul ar trebui să includă 
informații defalcate pe țări, iar în cazul 
întreprinderilor din industria extractivă, 
din sectorul pescuitului sau din sectorul 
de exploatare a pădurilor primare
raportul ar trebui să menționeze, de 
asemenea, proiectul sau proiectele 
specifice cărora le-au fost atribuite plățile,
proiect fiind considerat echivalentul unui 
contract, al unei licențe, arende, 
concesiuni sau al altui acord juridic care 
induce obligațiile fiscale și financiare ale 
unei societăți în țările în care operează. În 
cazurile în care obligațiile de plată derivă 
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trebuie să facă obiectul unei examinări și al 
unui raport al Comisiei în termen de cinci
ani de la intrarea în vigoare a directivei. 
Examinarea trebuie să aibă ca obiect 
eficacitatea regimului și să țină cont de 
evoluțiile internaționale, inclusiv de 
chestiuni legate de competitivitate și de 
securitatea energetică. Totodată, 
examinarea trebuie să țină cont de 
experiența responsabililor de întocmirea 
informațiilor referitoare la plăți și a 
utilizatorilor acestora și să analizeze 
oportunitatea includerii unor informații
suplimentare, cum ar fi ratele efective ale 
taxelor și detaliile beneficiarului, de 
exemplu informații privind contul bancar.

dintr-un alt temei, raportarea se face în 
funcție de acesta. În lumina obiectivului 
general de promovare a bunei guvernanțe 
în aceste țări, plățile sunt considerate 
semnificative dacă o plată sau un set de 
plăți de același tip depășește 15 000 de 
euro. Regimul de raportare ar trebui să 
facă obiectul unei examinări și al unui 
raport al Comisiei în termen de patru ani 
de la intrarea în vigoare a directivei. 
Totodată, examinarea ar trebui să țină cont 
de experiența responsabililor de întocmirea 
informațiilor referitoare la plăți și a 
utilizatorilor acestora și să analizeze 
oportunitatea includerii unor informații 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 26
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Rapoartele trebuie să fie utile pentru 
sprijinirea guvernelor țărilor bogate în 
resurse naturale la implementarea 
principiilor și criteriilor EITI și pentru 
informarea cetățenilor acestora cu privire la 
plățile primite de guvernele respective de 
la entitățile din industria extractivă sau din 
sectorul de exploatare a pădurilor primare 
care își desfășoară activitatea în jurisdicția 
lor. Raportul trebuie să includă informații 
defalcate pe țări și pe proiecte, proiectul 
fiind considerat cea mai mică unitate de 
raportare operațională la care entitatea 
întocmește rapoarte interne periodice de 
gestiune (de exemplu o concesiune, un 
bazin geografic etc.), atunci când plățile 
au fost atribuite unui anumit proiect. În 
lumina obiectivului general de promovare a 
bunei guvernanțe în aceste țări, trebuie

(33) Rapoartele ar trebui să fie utile pentru 
sprijinirea guvernelor țărilor bogate în 
resurse naturale la implementarea 
principiilor și criteriilor EITI și pentru 
informarea cetățenilor acestora cu privire la 
plățile primite de guvernele respective de 
la entitățile din industria extractivă sau din 
sectorul de exploatare a pădurilor primare 
care își desfășoară activitatea în jurisdicția 
lor. Raportul ar trebui să includă informații 
defalcate pe țări și pe proiecte, proiectul 
fiind considerat echivalentul contractului, 
licenței, arendei, concesiunii sau altui 
acord juridic care induce obligațiile 
fiscale și financiare ale unei societăți în 
țările în care operează. În cazurile în care 
obligațiile de plată derivă dintr-un alt 
temei, raportarea se face în funcție de 
acesta. În lumina obiectivului general de 
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analizat caracterul semnificativ al plăților 
raportate în relație cu guvernul 
beneficiar. Pot fi avute în vedere diverse 
criterii legate de pragul de semnificație, 
de exemplu valoarea absolută a plăților 
sau un prag procentual (de exemplu, 
plățile care depășesc un anumit procent 
din PIB-ul unei țări), acestea putând fi 
definite prin intermediul unui act delegat. 
Regimul de raportare trebuie să facă 
obiectul unei examinări și al unui raport al 
Comisiei în termen de cinci ani de la 
intrarea în vigoare a directivei. Examinarea 
trebuie să aibă ca obiect eficacitatea 
regimului și să țină cont de evoluțiile 
internaționale, inclusiv de chestiuni legate 
de competitivitate și de securitatea 
energetică. Totodată, examinarea trebuie să 
țină cont de experiența responsabililor de 
întocmirea informațiilor referitoare la plăți 
și a utilizatorilor acestora și să analizeze 
oportunitatea includerii unor informații 
suplimentare, cum ar fi ratele efective ale 
taxelor și detaliile beneficiarului, de 
exemplu informații privind contul bancar.

promovare a bunei guvernanțe în aceste 
țări, plățile sunt considerate semnificative 
dacă o plată sau un set de plăți de același 
tip depășește 15 000 de euro. Regimul de 
raportare ar trebui să facă obiectul unei 
examinări și al unui raport al Comisiei în 
termen de cinci ani de la intrarea în vigoare 
a directivei. Examinarea ar trebui să aibă 
ca obiect eficacitatea regimului și să țină 
cont de evoluțiile internaționale, inclusiv 
de chestiuni legate de competitivitate și de 
securitatea energetică. Totodată, 
examinarea ar trebui să țină cont și de 
experiența responsabililor de întocmirea 
informațiilor referitoare la plăți și a 
utilizatorilor acestora și să analizeze 
oportunitatea includerii unor informații 
suplimentare, cum ar fi ratele efective ale 
taxelor și detaliile beneficiarului, de 
exemplu informații privind contul bancar.

Or. en

Amendamentul 27
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) În mai multe locuri de pe glob, de 
exemplu, Republica Democratică Congo, 
conflictele armate sunt strâns legate de 
veniturile obținute din exploatarea ilegală 
de minerale. Tăierea acestei legături ar 
contribui la reducerea ocurenței și a 
intensității conflictelor. O soluție ar fi ca 
întreprinderile din UE care obțin 
minerale din zone devastate de conflicte 
sau cu risc de conflict să fie obligate să 
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acționeze cu precauție pentru a se asigura 
că lanțurile lor de aprovizionare nu au 
nicio legătură cu părțile aflate în conflict. 
În timp ce o inițiativă în concordanță cu 
aceste linii ar trebui să respecte pe deplin 
interesele părților interesate de la nivel 
local, EITI și recomandările OCDE 
privind acționarea cu prudență și 
gestionarea responsabilă a lanțurilor de 
aprovizionare ar putea fi puncte de 
referință utile. Pentru a obține o imagine 
mai bună a acestei eventuale soluții, este 
important ca, în contextul UE, să se 
investigheze în continuare fezabilitatea și 
impactul preconizat al introducerii unei 
astfel de obligații.

Or. en

Amendamentul 28
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene,

(38) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și articolul 208 TFUE,

Or. en

Amendamentul 29
Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Statele membre pot stabili limite mai 
mici decât cele prevăzute la acest articol 
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alineatele (1)-(5). Micșorarea acestor 
valori păstrează proporția existentă.

Or. lv

Justificare

În diverse state membre ale UE, limitele stabilite nu corespund circumstanțelor economice, 
dat fiind că valorile indicate la alineatul (1) din prezentul articol ar implica faptul că, în 
termeni absoluți, majoritatea întreprinderilor din statele membre vizate ar fi considerate 
„mici” în sensul prezentei directive. Acest lucru ar afecta sistemele de percepere a 
impozitelor din țările respective.

Amendamentul 30
Thijs Berman, Michael Cashman

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „entitate activă în industria extractivă”
înseamnă o entitate care desfășoară 
activități ce implică explorarea, 
descoperirea, exploatarea și extracția 
zăcămintelor de minerale, petrol și gaze 
naturale, așa cum se prevede în 
secțiunea B diviziunile 05-08 din anexa I 
la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului.

1. „entitate” înseamnă societatea-mamă de 
la cel mai înalt nivel, care publică situații 
financiare în Uniunea Europeană, unde 
grupul de societăți pentru care societatea-
mamă respectivă întocmește situații 
financiare consolidate include 
sucursalele, filialele, agențiile 
permanente, societățile mixte și 
întreprinderile asociate.

Or. en

Amendamentul 31
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „entitate activă în industria extractivă”
înseamnă o entitate care desfășoară 

1. „entitate” înseamnă societatea-mamă de 
la cel mai înalt nivel, care publică situații 
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activități ce implică explorarea, 
descoperirea, exploatarea și extracția 
zăcămintelor de minerale, petrol și gaze 
naturale, așa cum se prevede în 
secțiunea B diviziunile 05-08 din anexa I 
la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului.

financiare în Uniunea Europeană, unde 
grupul de societăți pentru care societatea-
mamă respectivă întocmește situații 
financiare consolidate include 
sucursalele, filialele, agențiile 
permanente, societățile mixte și 
întreprinderile asociate.

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica faptul că informațiile se referă nu doar la societatea individuală, ci și la 
agențiile permanente care desfășoară activități comerciale în alte locuri decât cele în care 
ființează, precum și la societățile mixte și la întreprinderile asociate, chiar și atunci când 
rezultatele lor nu sunt consolidate integral, în alte scopuri, în cadrul situației financiare a 
societății-mamă.

Amendamentul 32
Thijs Berman, Michael Cashman

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „entitate activă în industria 
extractivă” înseamnă societatea-mamă de 
la cel mai înalt nivel, care publică situații 
financiare în Uniunea Europeană, unde 
grupul de societăți pentru care societatea-
mamă respectivă întocmește situații 
financiare consolidate include filialele, 
sucursalele, agențiile permanente, 
societățile mixte și întreprinderile asociate 
care desfășoară activități ce implică 
explorarea, descoperirea, exploatarea, 
extracția, procesarea, exportarea, 
transportul și orice activitate importantă 
ce implică zăcăminte de minerale, petrol 
și gaze naturale, astfel cum se prevede în 
secțiunea B diviziunile 05-08 din anexa I 
la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 33
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „guvern” înseamnă orice autoritate 
națională, regională sau locală a unui stat 
membru sau a unei țări terțe. Sunt incluse 
departamentele, agențiile sau entitățile 
controlate de acea autoritate, în sensul 
articolului 23 alineatele (1)-(6) din 
prezenta directivă.

3. „guvern” înseamnă orice autoritate 
națională, regională sau locală a unui stat 
membru sau a unei țări terțe. Sunt incluse 
departamentele, agențiile sau entitățile 
controlate de acea autoritate, în sensul 
articolului 23 alineatele (1)-(6) din 
prezenta directivă, sau orice entitate 
administrativă [întreprindere de stat, 
companii care aparțin unor membri ai 
guvernului, rudelor și cunoștințelor 
apropiate acestora] care primește plăți de 
tipul celor menționate la articolul 38 din 
partea unei entități componente a unei 
întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 34
Thijs Berman, Michael Cashman

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „guvern” înseamnă orice autoritate 
națională, regională sau locală a unui stat 
membru sau a unei țări terțe. Sunt incluse 
departamentele, agențiile sau entitățile 
controlate de acea autoritate, în sensul 
articolului 23 alineatele (1)-(6) din 
prezenta directivă.

3. „guvern” înseamnă orice autoritate 
națională, regională sau locală a unui stat 
membru sau a unei țări terțe care a acordat 
dreptul de înființare, care este 
responsabilă cu reglementarea, care 
deține o instituție permanentă în scopuri 
de impunere sau care primește plăți de 
felul celor menționate la articolul 38 din 
partea oricărei entități componente a unei 
întreprinderi. Sunt incluse departamentele, 
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agențiile sau entitățile controlate de acea 
autoritate, în sensul articolului 23 
alineatele (1)-(6) din prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 35
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a.  „entități constituente” înseamnă 
acele filiale, întreprinderi asociate, 
societăți mixte, agenții permanente și alte 
forme de asociere în scopuri comerciale
care sunt considerate, parțial sau total, 
componente ale entității, în măsura în 
care sunt consolidate în situațiile 
financiare anuale ale entității.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura că informațiile sunt transmise de societățile mixte și de întreprinderile 
asociate în proporția în care beneficiază de acestea entitatea care face raportarea.

Amendamentul 36
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari și tuturor entităților de interes public 
active în industria extractivă sau în 
sectorul exploatării pădurilor primare

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari, inclusiv întreprinderilor cu capital 
mixt, și tuturor entităților de interes public 
obligația de a întocmi și a publica anual un 
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obligația de a întocmi și a publica anual un 
raport asupra plăților către guverne.

raport asupra plăților către guverne, 
inclusiv asupra plăților în natură, ca parte 
din raportul anual privind situațiile 
financiare. În acest raport, întreprinderea 
publică și informații financiare 
suplimentare privind activitățile sale în 
țări terțe. În special, raportul include 
activitățile filialelor, ale întreprinderilor 
asociate, ale societăților mixte, ale 
agențiilor permanente și ale altor forme 
de asociere în scopuri comerciale, în 
măsura în care sunt consolidate în 
situațiile financiare anuale ale 
întreprinderii sau ale entității în cauză. 
Raportul face parte din notele explicative 
la situațiile financiare.

Or. en

Amendamentul 37
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari și tuturor entităților de interes public 
active în industria extractivă sau în sectorul 
exploatării pădurilor primare obligația de a 
întocmi și a publica anual un raport asupra 
plăților către guverne.

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari și tuturor entităților de interes public 
active în industria extractivă sau în sectorul 
exploatării pădurilor primare obligația de a 
întocmi și a publica anual un raport asupra 
plăților, inclusiv plățile în natură, către 
guverne.

Or. en

Amendamentul 38
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Dacă plățile au fost atribuite unui 
proiect specific, raportul include și suma 
pe tip de plată, inclusiv plată în natură, 
efectuată pentru fiecare astfel de proiect 
în cursul unui exercițiu financiar și suma 
totală a plăților pentru fiecare astfel de 
proiect.

Or. en

Amendamentul 39
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) impozite pe profit; (b) impozite pe profit și rata de impozitare 
efectivă aplicată;

Or. en

Amendamentul 40
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) redevențe; (c) redevențe și rata efectivă a impozitului 
aplicat;

Or. en
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Amendamentul 41
Thijs Berman, Michael Cashman

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) taxe de licență, taxe de închiriere, taxe 
de înregistrare și alte taxe aferente 
licențelor și/sau concesiunilor;

(f) taxe de licență, taxe de închiriere, taxe 
de tranzit pentru conducte, taxe de 
înregistrare și alte taxe aferente licențelor 
și/sau concesiunilor;

Or. en

Amendamentul 42
Thijs Berman, Michael Cashman

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă se efectuează plăți în natură către 
guverne, ele trebuie raportate în valoare 
sau în volum. Dacă plățile sunt raportate în 
valoare, trebuie furnizate documente 
justificative care explică modul în care 
această valoare a fost determinată.

(3) Dacă se efectuează plăți în natură către 
guverne, ele trebuie raportate în valoare și
în volum. Dacă plățile sunt raportate în 
valoare, trebuie furnizate documente 
justificative care explică modul în care 
această valoare a fost determinată.

Or. en

Amendamentul 43
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari și entităților de interes public active în 
industria extractivă sau în sectorul 
exploatării pădurilor primare care intră sub 

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari și entităților de interes public active în 
industria extractivă sau în sectorul 
exploatării pădurilor primare care intră sub 
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incidența legislației lor obligația de a 
întocmi un raport consolidat asupra plăților 
efectuate către guverne în conformitate cu 
articolele 37 și 38 dacă, în calitate de 
societăți-mamă, au obligația de a întocmi 
situații financiare consolidate în 
conformitate cu articolul 23 alineatele (1)-
(6) din prezenta directivă.

incidența legislației lor obligația de a 
întocmi un raport consolidat asupra plăților 
efectuate către guverne în conformitate cu 
articolele 37 și 38 dacă, în calitate de 
societăți-mamă, sunt obligate să 
întocmească situații financiare consolidate 
în conformitate cu articolul 23 
alineatele (1)-(6) din prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 44
Thijs Berman, Michael Cashman

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O entitate poate fi exclusă din raportul 
consolidat asupra plăților către guverne 
dacă este îndeplinită cel puțin una din 
următoarele condiții:

eliminat

(a) restricții severe pe termen lung 
împiedică exercitarea de către societatea-
mamă a drepturilor sale asupra activelor 
sau conducerii entității în cauză;
(b) informațiile necesare pentru 
întocmirea raportului consolidat asupra 
plăților către guverne în conformitate cu 
prezenta directivă nu pot fi obținute fără 
cheltuieli disproporționate sau întârzieri 
nejustificate.

Or. en

Amendamentul 45
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 3 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Raportul prezintă, de asemenea, 
următoarele informații financiare 
suplimentare, defalcate pe țări:
(a) cifra de afaceri netă, defalcată pe 
categorii principale de activități;
(b) cantitățile produse, vândute sau 
schimbate;
(c) profitul sau pierderea înaintea 
impozitării;
(d) numărul total al persoanelor angajate 
și totalul remunerațiilor acestora;
(e) cheltuielile cu investițiile în mijloace 
fixe în timpul perioadei respective.

Or. en

Amendamentul 46
Thijs Berman, Michael Cashman

Propunere de directivă
Articolul 41 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia examinează implementarea și 
eficacitatea prezentului capitol, în special 
în ceea ce privește sfera de aplicare a 
obligațiilor de raportare și modalitățile 
raportării pe fiecare proiect și întocmește 
un raport în acest sens. Examinarea trebuie
să țină cont de evoluțiile internaționale și 
să ia în calcul efectele pe planul 
competitivității și al securității energetice. 
Ea trebuie realizată în termen de maximum 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive. Raportul se prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
împreună cu o propunere legislativă, dacă 
este cazul.

Comisia examinează implementarea și 
eficacitatea prezentului capitol, în special 
în ceea ce privește sfera de aplicare a 
obligațiilor de raportare și modalitățile 
raportării pe fiecare proiect și întocmește 
un raport în acest sens. Examinarea ar
trebuie să țină cont și de evoluțiile 
internaționale, progresul către standarde 
globale în acest domeniu și să raporteze 
impactul acestei legislații asupra țărilor 
terțe, în special în ceea ce privește 
realizarea obiectivelor referitoare la o mai 
mare transparență a plăților efectuate 
către guverne. Ea ar trebui realizată în 
termen de maximum doi ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive. 
Raportul se prezintă Parlamentului 
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European și Consiliului, împreună cu o 
propunere legislativă, dacă este cazul.

Or. en


