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Predlog spremembe 22
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam bi morala velika podjetja in 
podjetja javnega interesa, ki opravljajo 
dejavnost v ekstraktivni industriji ali 
sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, v 
ločenem letnem poročilu razkriti bistvena 
plačila državi v državah, kjer poslujejo. 
Taka podjetja poslujejo v državah, ki 
imajo veliko naravnih virov, predvsem 
mineralnih virov, nafte, zemeljskega plina 
in tudi prvotnih gozdov. Poročilo bi 
moralo vsebovati oblike plačil, primerljiva 
s tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki 
sodelujejo v pobudi za preglednost 
ekstraktivne industrije (EITI). Pobuda 
dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU 
izvrševanja zakonodaje, upravljanja in 
trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in 
uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi 
izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se 
preprečilo nezakonito prihajanje lesa na 
trge EU.

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam bi morala vsa velika podjetja 
in podjetja javnega interesa kot del letnega 
poročila računovodskih izkazov razkriti 
poročilo o bistvenih plačilih vladam v 
državah, kjer poslujejo, pa tudi dodatne 
finančne informacije v zvezi s svojimi 
dejavnostmi v tretjih državah. Namen 
razkritja teh podatkov je omogočiti 
vlagateljem, da sprejemajo boljše 
odločitve, izboljšati upravljanje podjetij in 
njihovo odgovornost ter prispevati k 
preprečevanju izogibanja davkom. 
Poročilo bi moralo vsebovati razkritja za 
vsako državo posebej. Nadalje, če taka
podjetja poslujejo na področju 
izkoriščanja naravnih virov, predvsem 
mineralnih virov, nafte, zemeljskega plina 
in prvotnih gozdov, pa tudi v ribiških 
dejavnostih, se v poročilu podrobno opiše 
tudi posamezen projekt ali projekti, za 
katere so bila namenjena ta plačila. 
Skladno s tem, bi moralo poročilo 
nadgraditi zahteve za razkritje iz pobude
za preglednost ekstraktivne industrije 
(EITI). Pobuda dopolnjuje tudi Akcijski 
načrt EU izvrševanja zakonodaje, 
upravljanja in trgovanja na področju 
gozdov (FLEGT) in uredbo o lesu, ki od 
trgovcev z lesnimi izdelki, da se obnašajo 
skrbno, da bi se preprečilo nezakonito 
prihajanje lesa na trge EU.

Or. en
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Predlog spremembe 23
Birgit Schnieber-Jastram

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam bi morala velika podjetja in 
podjetja javnega interesa, ki opravljajo 
dejavnost v ekstraktivni industriji ali 
sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, v 
ločenem letnem poročilu razkriti bistvena 
plačila državi v državah, kjer poslujejo. 
Taka podjetja poslujejo v državah, ki imajo 
veliko naravnih virov, predvsem 
mineralnih virov, nafte, zemeljskega plina 
in tudi prvotnih gozdov. Poročilo bi 
moralo vsebovati oblike plačil, primerljiva 
s tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki 
sodelujejo v pobudi za preglednost 
ekstraktivne industrije (EITI). Pobuda 
dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU 
izvrševanja zakonodaje, upravljanja in 
trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in 
uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi 
izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se 
preprečilo nezakonito prihajanje lesa na 
trge EU.

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam bi morala velika podjetja in 
podjetja javnega interesa, ki opravljajo 
dejavnost v ekstraktivni industriji ali 
sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, v 
ločenem letnem poročilu razkriti bistvena 
plačila državi v državah, kjer poslujejo. 
Taka podjetja poslujejo v državah, ki imajo 
veliko naravnih virov, predvsem 
mineralnih virov, nafte, zemeljskega plina 
in tudi prvotnih gozdov. V poročilu se 
podrobno navede tudi posamezen projekt 
ali več projektov, za katere so bila 
namenjena ta plačila, poročilo pa bi 
moralo tudi nadgraditi zahteve po 
razkritju iz pobude za preglednost 
ekstraktivne industrije (EITI) Pobuda 
dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU 
izvrševanja zakonodaje, upravljanja in 
trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in 
uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi 
izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se 
preprečilo nezakonito prihajanje lesa na 
trge EU.

Or. en

Predlog spremembe 24
Thijs Berman, Michael Cashman

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Poročila so namenjena vladam držav, 
ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel 
in pogojev EITI ter za obrazložitev 

(33) Poročila so namenjena lažjemu 
ugotavljanju odgovornosti vlad pred 
njihovimi državljani glede plačil, ki jih te 
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državljanom glede plačil, ki jih te vlade 
prejmejo od podjetij, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov na območju 
njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo 
vsebovati razkritja na podlagi države in
projektov, kjer projekt velja za najnižjo 
raven operativne poročevalske enote, za 
katero podjetje pripravlja redno notranje 
poslovno poročilo, ko gre za koncesijo, 
geografsko območje ipd., kjer so bila 
plačila namenjena takim projektom. V 
zvezi s splošnim ciljem spodbujanja 
dobrega upravljanja v teh državah, bi se 
moralo bistvenost plačila oceniti glede na 
vlado prejemnico. Za bistvenost plačila se 
lahko predvidi različne kriterije, kot so 
absolutni zneski ali odstotkovna omejitev 
(kot so plačila, ki presegajo določeni 
odstotek BDP neke države), kar lahko 
določa delegirani akt. Komisija bi morala 
ureditev poročanja pregledati in pripraviti 
poročilo v petih letih od začetka veljave 
Direktive. Pregled bi moral upoštevati 
učinkovitost ureditve in mednarodnega 
razvoja, vključno z vprašanji 
konkurenčnosti in zanesljivost preskrbe z 
energijo. Pregled bi moral upoštevati tudi 
izkušnje pripravljavcev in uporabnikov 
podatkov o plačilih in proučiti primernost 
vključevanja dodatnih podatkov o plačilih, 
kot so dejanske davčne stopnje in 
podrobnosti o prejemniku, na primer 
podatki o bančnem računu.

vlade prejmejo od podjetij, ki delujejo na 
območju njihove pristojnosti. Poročilo bi 
moralo vsebovati razkritja za vsako državo 
posebej. Za podjetja, ki opravljajo 
dejavnost v ekstraktivni industriji ali v 
sektorju izkoriščanja naravnih gozdov se 
razkritje pripravi na podlagi projektov, 
kjer projekt velja za enakovrednega 
dejavnostim, ki se urejajo z dovoljenjem, 
zakupom, koncesijo ali drugim podobnim 
pravnim sporazumom. Če plačilne 
obveznosti nastanejo na drugi podlagi, 
poročanje temelji na tej podlagi. V zvezi s 
splošnim ciljem spodbujanja dobrega 
upravljanja se poroča o vseh vrstah plačil, 
če se zanje meni, da občutno vplivajo na 
gospodarstvo ali družbo države na lokalni, 
regionalni ali državni ravni, morebitni 
pragovi pa zajamejo tovrstne vplive.
Sprejmejo se pravila, s katerimi se 
zagotovi, da ni mogoče zaobiti morebitnih 
pragov. Komisija bi morala ureditev 
poročanja pregledati in pripraviti poročilo 
v dveh letih od začetka veljave Direktive. 
Pregled bi moral upoštevati mednarodni 
razvoj, napredek v smeri globalnih 
standardov na tem področju in poroča o 
vplivih zakonodaje na tretje države, zlasti 
pri doseganju ciljev večje preglednosti 
plačil vladam.

Or. en

Predlog spremembe 25
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 33



PE489.525v01-00 6/17 AM\902207SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Poročila so namenjena vladam držav, 
ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel 
in pogojev EITI ter za obrazložitev 
državljanom glede plačil, ki jih te vlade 
prejmejo od podjetij, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov na območju 
njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo 
vsebovati razkritja na podlagi države in
projektov, kjer projekt velja za najnižjo 
raven operativne poročevalske enote, za 
katero podjetje pripravlja redno notranje 
poslovno poročilo, ko gre za koncesijo, 
geografsko območje ipd., kjer so bila 
plačila namenjena takim projektom. V 
zvezi s splošnim ciljem spodbujanja 
dobrega upravljanja v teh državah, bi se 
moralo bistvenost plačila oceniti glede na 
vlado prejemnico. Za bistvenost plačila se 
lahko predvidi različne kriterije, kot so 
absolutni zneski ali odstotkovna omejitev 
(kot so plačila, ki presegajo določeni 
odstotek BDP neke države), kar lahko 
določa delegirani akt. Komisija bi morala 
ureditev poročanja pregledati in pripraviti 
poročilo v petih letih od začetka veljave 
Direktive. Pregled bi moral upoštevati 
učinkovitost ureditve in mednarodnega 
razvoja, vključno z vprašanji 
konkurenčnosti in zanesljivost preskrbe z 
energijo. Pregled bi moral upoštevati tudi
izkušnje pripravljavcev in uporabnikov 
podatkov o plačilih in proučiti primernost 
vključevanja dodatnih podatkov o plačilih, 
kot so dejanske davčne stopnje in 
podrobnosti o prejemniku, na primer 
podatki o bančnem računu.

(33) Poročila so namenjena vladam za lažje 
prevzemanje odgovornosti pred državljani 
glede plačil, ki jih te vlade prejmejo od 
podjetij, ki delujejo na območju njihove 
pristojnosti. Če takšna podjetja delujejo 
na področju ekstrakcije naravnih virov, bi 
morala poročila služiti vladam držav, ki so 
bogate z viri, za lažje izvajanje načel in 
pogojev EITI ter za obrazložitev 
državljanom glede plačil, ki jih te vlade 
prejmejo od podjetij, ki delujejo na 
območju njihove pristojnosti. Poročilo bi 
moralo vsebovati razkritja na podlagi 
države, v primeru podjetij, ki opravljajo 
dejavnost v ekstraktivni industriji, 
ribiškem sektorju ali sektorju izkoriščanja 
prvotnih gozdov, pa bi moral biti vanj 
vključen tudi opis projekta ali projektov, 
ki so jim bila namenjena ta plačila,
projekt, ki velja za ustreznico pogodbe, 
dovoljenja, zakupa, koncesije ali drugega 
pravnega sporazuma, ki povzroča davčne 
in dohodkovne obveznosti družbe v vsaki 
državi članici, kjer deluje. Če plačilne 
obveznosti nastanejo na drugi podlagi, 
poročanje temelji na tej podlagi. V zvezi s 
splošnim ciljem spodbujanja dobrega 
upravljanja v teh državah veljajo plačila za 
bistvena, če katero koli plačilo ali sklop 
plačil iste vrste znaša več kot 15 000 EUR. 
Komisija bi morala ureditev poročanja 
pregledati in pripraviti poročilo v štirih
letih od začetka veljave Direktive. Pregled 
bi moral upoštevati učinkovitost ureditve in 
izkušnje pripravljavcev in uporabnikov 
podatkov o plačilih in proučiti primernost 
vključevanja dodatnih podatkov o plačilih.

Or. en

Predlog spremembe 26
Birgit Schnieber-Jastram
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Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Poročila so namenjena vladam držav, 
ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel 
in pogojev EITI ter za obrazložitev 
državljanom glede plačil, ki jih te vlade 
prejmejo od podjetij, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov na območju 
njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo 
vsebovati razkritja na podlagi države in 
projektov, kjer projekt velja za najnižjo 
raven operativne poročevalske enote, za 
katero podjetje pripravlja redno notranje 
poslovno poročilo, ko gre za koncesijo, 
geografsko območje ipd., kjer so bila
plačila namenjena takim projektom. V 
zvezi s splošnim ciljem spodbujanja 
dobrega upravljanja v teh državah, bi se 
moralo bistvenost plačila oceniti glede na 
vlado prejemnico. Za bistvenost plačila se 
lahko predvidi različne kriterije, kot so 
absolutni zneski ali odstotkovna omejitev 
(kot so plačila, ki presegajo določeni 
odstotek BDP neke države), kar lahko 
določa delegirani akt. Komisija bi morala 
ureditev poročanja pregledati in pripraviti 
poročilo v petih letih od začetka veljave 
Direktive. Pregled bi moral upoštevati 
učinkovitost ureditve in mednarodnega 
razvoja, vključno z vprašanji 
konkurenčnosti in zanesljivost preskrbe z 
energijo. Pregled bi moral upoštevati tudi 
izkušnje pripravljavcev in uporabnikov 
podatkov o plačilih in proučiti primernost 
vključevanja dodatnih podatkov o plačilih, 
kot so dejanske davčne stopnje in 
podrobnosti o prejemniku, na primer 
podatki o bančnem računu.

(33) Poročila so namenjena vladam držav, 
ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel 
in pogojev EITI ter za obrazložitev
državljanom glede plačil, ki jih te vlade 
prejmejo od podjetij, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov na območju 
njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo 
vsebovati razkritja na podlagi države in 
projektov, kjer projekt velja za ustreznico
pogodbe, dovoljenja, zakupa, koncesije ali 
drugega pravnega sporazuma, ki povzroča 
davčne in dohodkovne obveznosti družbe v 
vsaki državi, kjer deluje. Če plačilne 
obveznosti nastanejo na drugi podlagi, 
poročanje temelji na tej podlagi. V zvezi s 
splošnim ciljem spodbujanja dobrega 
upravljanja v teh državah veljajo plačila za 
bistvena, če katero koli plačilo ali sklop 
plačil iste vrste znaša več kot 15 000 EUR. 
Komisija bi morala ureditev poročanja 
pregledati in pripraviti poročilo v petih 
letih od začetka veljave Direktive. Pregled 
bi moral upoštevati učinkovitost ureditve in 
mednarodnega razvoja, vključno z 
vprašanji konkurenčnosti in zanesljivost 
preskrbe z energijo. Pregled bi moral 
upoštevati tudi izkušnje pripravljavcev in 
uporabnikov podatkov o plačilih in proučiti 
primernost vključevanja dodatnih podatkov 
o plačilih, kot so dejanske davčne stopnje 
in podrobnosti o prejemniku, na primer 
podatki o bančnem računu.

Or. en
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Predlog spremembe 27
Åsa Westlund

Predlog direktive
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) V več krajih po svetu, na primer v 
Demokratični republiki Kongo, so 
oboroženi konflikti tesno povezani s 
prihodki iz nezakonitega izkoriščanja 
rudnin. Prekinitev te povezave bi 
prispevala k zmanjšanju pogostosti in 
intenzivnosti konfliktov. Ena od rešitev bi 
lahko bila, da se za podjetja iz EU, ki se 
oskrbujejo z rudninami z območij, kjer 
potekajo konflikti ali na katerih obstaja 
tveganje konfliktov, uvede obveznost 
izvedbe skrbnega pregleda in tako 
zagotovi, da njihove dobavne verige niso 
povezane s stranmi v konfliktu. Četudi bi 
tovrstna pobuda morala v celoti upoštevati 
interese lokalnih zainteresiranih strani, bi 
kot uporabne oporne točke lahko služili 
pobuda EITI ter priporočila OECD glede 
skrbnega pregleda in odgovornega 
upravljanja v dobavni verigi. Za boljšo 
predstavo o morebitni tovrstni rešitvi je 
pomembno, da se na ravni EU dodatno 
preučita izvedljivost in pričakovani učinek 
uvedbe takšne obveznosti.

Or. en

Predlog spremembe 28
Birgit Schnieber-Jastram

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, priznana zlasti v Listini 
o temeljnih pravicah Evropske unije –

(38) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, priznana zlasti v Listini 
o temeljnih pravicah Evropske unije in 
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členu 208 PDEU –

Or. en

Predlog spremembe 29
Krišjānis Kariņš

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Države članice lahko določijo 
omejitve, ki so nižje od tistih, določenih v 
odstavkih 1 do 5 tega člena. Obstoječa 
razmerja se ohranijo tudi po zmanjšanju 
vrednosti.

Or. lv

Obrazložitev

V različnih državah članicah EU te mejne vrednosti ne sovpadajo z gospodarskimi 
razmerami, saj bi mejne vrednosti iz odstavka 1 tega člena v absolutnih zneskih pomenile, da 
bi imela večina vseh podjetij v zadevni državi članici za namene te direktive status malega 
podjetja. To bi škodovalo sistemom obdavčevanja teh držav.

Predlog spremembe 30
Thijs Berman, Michael Cashman

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „podjetje, ki opravlja dejavnost v 
ekstraktivni industriji“ je podjetje z 
dejavnostjo, ki zajema raziskovanje, 
odkrivanje, razvijanje in izkoriščanje 
zalog mineralov, nafte in naravnega 
plina, kot je navedeno na področju B, v 
oddelkih od 05 do 08 Priloge I k 
Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta.

1. „podjetje” je najvišje nadrejeno
podjetje, ki objavlja računovodske izkaze v 
Evropski uniji, kadar skupina podjetij, za 
katere nadrejeno podjetje pripravlja 
konsolidirane računovodske izkaze, 
vključuje podrejena podjetja, podružnice, 
stalne poslovne enote, skupna podjetja in 
povezana podjetja.
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Predlog spremembe 31
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „podjetje, ki opravlja dejavnost v 
ekstraktivni industriji“ je podjetje z 
dejavnostjo, ki zajema raziskovanje, 
odkrivanje, razvijanje in izkoriščanje 
zalog mineralov, nafte in naravnega 
plina, kot je navedeno na področju B, v 
oddelkih od 05 do 08 Priloge I k 
Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta.

1. podjetje je najvišje nadrejeno podjetje, 
ki objavlja računovodske izkaze v 
Evropski uniji, kadar skupina podjetij, za 
katere nadrejeno podjetje pripravlja 
konsolidirane računovodske izkaze, 
vključuje podrejena podjetja, podružnice, 
stalne poslovne enote, skupna podjetja in 
povezana podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Razjasniti je treba, da razkritje ne zajema le posameznega podjetja, temveč tudi stalne 
poslovne enote, ki trgujejo v drugih krajih kot podjetja, v katera so vključene, ter skupna in 
pridružena podjetja, čeprav njihovi poslovni izidi za druge namene niso popolnoma vključeni 
v računovodske izkaze nadrejenega podjetja.

Predlog spremembe 32
Thijs Berman, Michael Cashman

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. „podjetje, ki opravlja dejavnost v 
ekstraktivni industriji“ je najvišje 
nadrejeno podjetje, ki objavlja 
računovodske izkaze v Evropski uniji, 
kadar skupina podjetij, za katere 
nadrejeno podjetje pripravlja 
konsolidirane računovodske izkaze, 
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vključuje podrejena podjetja, podružnice, 
stalne poslovne enote, skupna podjetja in 
povezana podjetja, ki opravljajo dejavnost, 
ki zajema raziskovanje, odkrivanje, 
razvijanje, izkoriščanje, obdelavo, izvoz ali 
prevoz zalog mineralov, nafte in 
naravnega plina ali vse druge dejavnosti, 
povezane z njimi, kot so navedene pod 
področjem B v oddelkih od 05 do 08 
Priloge I k Uredbi (ES) št. 1893/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta.

Or. en

Predlog spremembe 33
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „vlada“ je vsako nacionalna, regionalna 
ali lokalna uprava države članice ali tretje 
države. Vključuje ministrstva, agencijo ali 
podjetje pod nadzorom navedene uprave v 
skladu s členom 23(1) do (6) te direktive.

3. „vlada“ je vsaka nacionalna, regionalna 
ali lokalna uprava države članice ali tretje 
države. Vključuje ministrstva, agencije ali 
podjetja pod nadzorom navedene uprave v 
skladu s členom 23(1) do (6) te direktive 
ali vsako drugo vladno enoto [državna 
podjetja, družbe v lasti članov vlade, 
njihovih sorodnikov in bližnjih], ki od 
katerekoli sestavne enote podjetja prejema 
kakršno koli vrsto plačila iz člena 38.

Or. en

Predlog spremembe 34
Thijs Berman, Michael Cashman

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 – točka 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „vlada“ je vsako nacionalna, regionalna 
ali lokalna uprava države članice ali tretje 
države. Vključuje ministrstva, agencijo ali 
podjetje pod nadzorom navedene uprave v 
skladu s členom 23(1) do (6) te direktive.

3. „vlada“ je vsako nacionalna, regionalna 
ali lokalna uprava države članice ali tretje 
države, ki podjetju zagotavlja pravico do 
ustanovitve, ureja njegovo poslovanje, 
gosti stalno poslovno enoto za namene 
obdavčitve ali prejme kakršno koli obliko 
plačila iz člena 38 od katerega koli 
sestavnega dela podjetja. Vključuje 
ministrstva, agencijo ali podjetje pod 
nadzorom navedene uprave v skladu s 
členom 23(1) do (6) te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 35
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. „sestavni deli“ pomenijo podrejena, 
povezana in skupna podjetja, stalne 
poslovne enote in druge trgovinske 
dogovore, ki v celoti ali delno veljajo za 
dele podjetja, če so vključeni v letne 
računovodske izkaze tega podjetja.

Or. en

Obrazložitev

S tem se zagotovijo razkritja za skupna in povezana podjetja v deležu, kolikor jih uporablja 
podjetje, ki pripravlja poročilo.

Predlog spremembe 36
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
 v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od velikih podjetij in 
subjektov javnega interesa, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov, zahtevajo 
letno pripravo in objavo poročila o plačilu 
vladam.

1. Države članice od velikih podjetij, 
vključno s skupnimi podjetji, in subjektov 
javnega interesa zahtevajo letno pripravo in 
objavo poročila o plačilu, vključno s 
plačilom v naravi, vladam kot del letnega 
poročila o računovodskih izkazih.
Podjetja v tem poročilu objavijo dodatne 
finančne informacije v zvezi s svojimi 
dejavnostmi v tretjih državah. Poročilo 
vsebuje zlasti dejavnosti podrejenih, 
povezanih in skupnih podjetij, stalnih 
poslovnih enot in drugih trgovinskih 
dogovorov, v kolikor so vključeni v letne 
računovodske izkaze zadevnega podjetja 
ali subjekta. Poročilo je del pojasnil k 
računovodskim izkazom.

Or. en

Predlog spremembe 37
Birgit Schnieber-Jastram

Predlog direktive
Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od velikih podjetij in 
subjektov javnega interesa, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov, zahtevajo 
letno pripravo in objavo poročila o plačilu 
vladam.

1. Države članice od velikih podjetij in 
subjektov javnega interesa, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov, zahtevajo 
letno pripravo in objavo poročila o plačilu 
vladam, ki vključuje plačila v naravi.

Or. en

Predlog spremembe 38
Birgit Schnieber-Jastram



PE489.525v01-00 14/17 AM\902207SL.doc

SL

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V primeru, ko so bila ta plačila 
namenjena določenemu projektu, poročilo 
vključuje tudi znesek po vrsti plačila, 
vključno s plačili v naravi, namenjen 
posameznemu projektu za poslovno leto 
ter skupni znesek plačil za vsak tak 
projekt.

Or. en

Predlog spremembe 39
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) davku iz dobička; (b) davku iz dobička in uporabljeni 
dejanski davčni stopnji;

Or. en

Predlog spremembe 40
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) licenčninah; (c) licenčninah in uporabljeni dejanski 
davčni stopnji;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Thijs Berman, Michael Cashman

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) nadomestilih za licence, pristojbinah za 
najemnino, vstopnih pristojbinah in drugih 
nadomestilih za licence in/ali koncesije;

(f) nadomestilih za licence, pristojbinah za 
najemnino, pristojbinah za prenos po 
cevovodih, vstopnih pristojbinah in drugih 
nadomestilih za licence in/ali koncesije;

Or. en

Predlog spremembe 42
Thijs Berman, Michael Cashman

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ko se vladam plača v naravi, se v 
poročilo navede vrednost ali obseg. Pri 
poročanju vrednosti, se priložijo 
pripadajoča pojasnila za obrazložitev 
načina določanja vrednosti.

3. Ko se vladam plača v naravi, se v 
poročilu navedeta vrednost in obseg. Pri 
poročanju vrednosti, se priložijo 
pripadajoča pojasnila za obrazložitev 
načina določanja vrednosti.

Or. en

Predlog spremembe 43
Birgit Schnieber-Jastram

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od velikih podjetij in 
subjektov javnega interesa, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov, za katere 
velja nacionalna zakonodaja, zahtevajo 

1. Države članice od velikih podjetij in 
subjektov javnega interesa, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov, za katere 
velja nacionalna zakonodaja, zahtevajo 
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pripravo konsolidiranega poročila o 
plačilih vladam v skladu s členoma 37 in 
38, če za nadrejeno podjetje velja 
obveznost priprave konsolidiranih 
računovodskih izkazov v skladu s členi 
23(1) do 23(6) te direktive.

pripravo konsolidiranega poročila o 
plačilih vladam v skladu s členoma 37 in 
38, če je nadrejeno podjetje obvezano 
pripraviti konsolidirane računovodske
izkaze v skladu s členi 23(1) do 23(6) te 
direktive.

Or. en

Predlog spremembe 44
Thijs Berman, Michael Cashman

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ni treba, da je podjetje vključeno v 
konsolidirano poročilo o plačilih vladam, 
če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih 
pogojev:

črtano

(a) resne dolgoročne omejitve bistveno 
ovirajo nadrejeno podjetje pri 
uresničevanju njegovih pravic nad 
sredstvi ali pri upravljanju tega podjetja;
(b) brez nesorazmernih stroškov ali 
nepotrebnega odlašanja ni mogoče dobiti 
informacij, potrebnih za pripravo 
konsolidiranih poročil o plačilih vladi v 
skladu s to direktivo;

Or. en

Predlog spremembe 45
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V poročilu se navedejo tudi naslednje 
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dodatne finančne informacije po 
posameznih državah:
(a) čisti prihodek iz prodaje, razdeljen po 
glavnih kategorijah dejavnosti;
(b) proizvedene, prodane ali zamenjane 
količine;
(c) dobiček ali izguba pred obdavčitvijo;
(d) skupno število zaposlenih in njihov 
skupni dohodek;
(e) izdatki, povezani z naložbami v 
osnovna sredstva v obdobja poročanja.

Or. en

Predlog spremembe 46
Thijs Berman, Michael Cashman

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pregleda poročilo o izvajanju in 
učinkovitosti tega poglavja, predvsem 
glede obsega uporabe obveznosti poročanja 
in načina poročanja na podlagi projektov. 
Pregled upošteva tudi mednarodni razvoj in 
vplive na konkurenčnost ter zanesljivost 
oskrbe z energijo. Zaključi se najkasneje 
pet let po datumu začetka veljave te 
direktive. Poročilo se predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z 
zakonodajnim predlogom.

Komisija pregleda poročilo o izvajanju in 
učinkovitosti tega poglavja, predvsem 
glede obsega uporabe obveznosti poročanja 
in načina poročanja na podlagi projektov. 
Pregled upošteva tudi mednarodni razvoj, 
napredek v smeri globalnih standardov na 
tem področju in poroča o vplivu 
zakonodaje na tretje države, zlasti pri 
doseganju ciljev večje preglednosti plačil 
vladam. Zaključi se najkasneje dve leti po 
datumu začetka veljave te direktive. 
Poročilo se predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z 
zakonodajnim predlogom.

Or. en


