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Τροπολογία 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να υπάρχει αυξημένη 
διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που 
καταβάλλονται στις κυβερνήσεις, οι 
εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες είναι 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά και οι οποίοι ασκούν 
δραστηριότητες στους κλάδους της 
εξόρυξης ή της υλοτομίας από πρωτογενή 
δάση θα πρέπει να γνωστοποιούν σε 
χωριστή έκθεση, σε ετήσια βάση, τις 
πληρωμές που καταβάλλουν στις 
κυβερνήσεις στις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Η έκθεση θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τύπους πληρωμών 
συγκρίσιμους με εκείνους που 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την 
Πρωτοβουλία Διαφάνειας Εξορυκτικών 
Βιομηχανιών (ΠΔΕΒ) και θα παρέχουν 
στην κοινωνία των πολιτών πληροφορίες 
προκειμένου να καθίστανται οι 
κυβερνήσεις χωρών πλούσιων σε φυσικούς 
πόρους υπόλογες για τα έσοδα που έχουν 
από την εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Η 
πρωτοβουλία είναι επίσης 
συμπληρωματική προς το Σχέδιο Δράσης 
FLEGT της ΕΕ (Επιβολή της δασικής 
νομοθεσίας, Διακυβέρνηση και Εμπόριο) 
και τον κανονισμό για την ξυλεία, βάσει 
των οποίων απαιτείται από τους 
εμπορευομένους προϊόντα ξυλείας να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ώστε να 
παρεμποδίζεται η εισαγωγή παράνομης 
ξυλείας στην αγορά της ΕΕ. Οι 
λεπτομερείς απαιτήσεις ορίζονται στο 
κεφάλαιο 9 της οδηγίας 2011/../ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

(7) Προκειμένου να υπάρχει αυξημένη 
διαφάνεια όσον αφορά τις 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες σε 
τρίτες χώρες, και ειδικότερα τις πληρωμές 
που καταβάλλονται στις κυβερνήσεις, οι 
εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες είναι 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά θα πρέπει να 
γνωστοποιούν ανά χώρα, ως τμήμα της 
ετήσιας έκθεσης που περιέχει τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις 
πληρωμές που καταβάλλουν στις 
κυβερνήσεις στις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Η δημοσιοποίηση 
παρόμοιων στοιχείων επιδιώκει να δώσει 
στους επενδυτές την δυνατότητα να 
λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες 
αποφάσεις, βελτιώνοντας με τον τρόπο 
αυτό την εταιρική διακυβέρνηση και την 
εταιρική λογοδοσία και συμβάλλοντας 
στη συγκράτηση της φοροδιαφυγής. Η 
έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει 
γνωστοποιήσεις σε ανά χώρα βάση.
Προκειμένου για εκδότες που 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους της 
εξόρυξης ή της υλοτομίας από πρωτογενή 
δάση, η έκθεση πρέπει επίσης να 
αποσαφηνίζει το συγκεκριμένο έργο ή τα 
συγκεκριμένα έργα με τα οποία 
συνδέονται αυτές οι πληρωμές, 
βασιζόμενοι στις απαιτήσεις 
γνωστοποίησης της Πρωτοβουλίας
Διαφάνειας Εξορυκτικών Βιομηχανιών 
(ΠΔΕΒ), ώστε να παρέχουν στην κοινωνία 
των πολιτών πληροφορίες βάσει των 
οποίων θα μπορούν να καθίστανται οι 
κυβερνήσεις χωρών πλούσιων σε φυσικούς 
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πόρους υπόλογες για τα έσοδα που έχουν 
από την εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Η 
πρωτοβουλία είναι επίσης 
συμπληρωματική προς το Σχέδιο Δράσης 
FLEGT της ΕΕ (Επιβολή της δασικής 
νομοθεσίας, Διακυβέρνηση και Εμπόριο) 
και τον κανονισμό για την ξυλεία, βάσει 
των οποίων απαιτείται από τους 
εμπορευομένους προϊόντα ξυλείας να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ώστε να 
παρεμποδίζεται η εισαγωγή παράνομης 
ξυλείας στην αγορά της Ένωσης. Οι 
λεπτομερείς απαιτήσεις ορίζονται στο 
κεφάλαιο 9 της οδηγίας 2011/../ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 4
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να υπάρχει αυξημένη 
διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που 
καταβάλλονται στις κυβερνήσεις, οι 
εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες είναι 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά και οι οποίοι ασκούν 
δραστηριότητες στους κλάδους της 
εξόρυξης ή της υλοτομίας από πρωτογενή 
δάση θα πρέπει να γνωστοποιούν σε 
χωριστή έκθεση, σε ετήσια βάση, τις 
πληρωμές που καταβάλλουν στις 
κυβερνήσεις στις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Η έκθεση θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τύπους πληρωμών 
συγκρίσιμους με εκείνους που 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την 
Πρωτοβουλία Διαφάνειας Εξορυκτικών 
Βιομηχανιών (ΠΔΕΒ) και θα παρέχουν 
στην κοινωνία των πολιτών πληροφορίες 

(7) Προκειμένου να υπάρχει αυξημένη 
διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που 
καταβάλλονται στις κυβερνήσεις, οι 
εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες είναι 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά και οι οποίοι ασκούν 
δραστηριότητες στους κλάδους της 
εξόρυξης ή της υλοτομίας από πρωτογενή 
δάση θα πρέπει να γνωστοποιούν σε 
χωριστή έκθεση, σε ετήσια βάση, τις 
πληρωμές που καταβάλλουν στις 
κυβερνήσεις στις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Η έκθεση πρέπει 
επίσης να αποσαφηνίζει το συγκεκριμένο 
έργο ή τα συγκεκριμένα έργα με τα οποία 
συνδέονται αυτές οι πληρωμές και πρέπει 
να εμβαθύνει επί της απαίτησης 
γνωστοποίησης που επιβάλλει η 
Πρωτοβουλία Διαφάνειας Εξορυκτικών 
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προκειμένου να καθίστανται οι 
κυβερνήσεις χωρών πλούσιων σε 
φυσικούς πόρους υπόλογες για τα έσοδα 
που έχουν από την εκμετάλλευση 
φυσικών πόρων. Η πρωτοβουλία είναι 
επίσης συμπληρωματική προς το Σχέδιο 
Δράσης FLEGT της ΕΕ (Επιβολή της 
δασικής νομοθεσίας, Διακυβέρνηση και 
Εμπόριο) και τον κανονισμό για την 
ξυλεία, βάσει των οποίων απαιτείται από 
τους εμπορευομένους προϊόντα ξυλείας να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ώστε να 
παρεμποδίζεται η εισαγωγή παράνομης 
ξυλείας στην αγορά της ΕΕ. Οι 
λεπτομερείς απαιτήσεις ορίζονται στο 
κεφάλαιο 9 της οδηγίας 2011/../ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Βιομηχανιών (ΠΔΕΒ).  Η πρωτοβουλία 
είναι επίσης συμπληρωματική προς το 
Σχέδιο Δράσης FLEGT της ΕΕ (Επιβολή 
της δασικής νομοθεσίας, Διακυβέρνηση 
και Εμπόριο) και τον κανονισμό για την 
ξυλεία, βάσει των οποίων απαιτείται από 
τους εμπορευομένους προϊόντα ξυλείας να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ώστε να 
παρεμποδίζεται η εισαγωγή παράνομης 
ξυλείας στην αγορά της Ένωσης. Οι 
λεπτομερείς απαιτήσεις ορίζονται στο 
κεφάλαιο 9 της οδηγίας 2011/../ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 5
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Σε πολλά μέρη του πλανήτη, όπως 
λόγου χάρη στη Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό, οι ένοπλες συγκρούσεις 
συνδέονται στενά με τα κέρδη από την 
παράνομη εκμετάλλευση μεταλλευμάτων.  
Η διάρρηξη αυτού του δεσμού θα 
συμβάλει στην μείωση της συχνότητας 
και της έντασης των συγκρούσεων. Μια 
λύση θα ήταν να υποχρεωθούν εκείνοι οι 
εκδότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
εργάζονται με μεταλλεύματα 
προερχόμενα από περιοχές που 
πλήττονται ή ενδέχεται να πληγούν από 
συγκρούσεις να επιδεικνύουν τη δέουσα 
επιμέλεια προκειμένου να διασφαλίζουν 
ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού τους δεν 
έχουν καμία σχέση με τις εμπόλεμες 
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παρατάξεις. Είναι εξίσου σαφές ότι 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία κινούμενη σε 
αυτό το πνεύμα οφείλει να σεβαστεί 
απολύτως τα συμφέροντα των τοπικών 
ενδιαφερόμενων φορέων αλλά και ότι η 
ΠΔΕΒ αλλά και οι συστάσεις του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης περί δέουσας επιμέλειας 
στον έλεγχο και υπεύθυνης διαχείρισης 
της αλυσίδας εφοδιασμού μπορούν να 
αποτελέσουν χρήσιμα σημεία αναφοράς. 
Προκειμένου να γίνει περισσότερο σαφής 
τούτη η ενδεχόμενη λύση, είναι 
σημαντική η περαιτέρω διερεύνηση σε 
επίπεδο Ένωσης της σκοπιμότητας και 
του ενδεχόμενου αντίκτυπου μιας 
παρόμοιας υποχρέωσης. 

Or. en

Τροπολογία 6
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2004/109/ΕΚ
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εκδότες
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους της εξόρυξης ή της υλοτομίας από 
πρωτογενή δάση, όπως ορίζονται στ… [...], 
να καταρτίζουν, σύμφωνα με το κεφάλαιο 
9 της οδηγίας 2011/../ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), 
έκθεση για τις πληρωμές τις οποίες 
καταβάλλουν στις κυβερνήσεις σε ετήσια 
βάση. Η έκθεση δημοσιεύεται το αργότερο 
έξι μήνες μετά τη λήξη κάθε οικονομικού 
έτους και παραμένει διαθέσιμη στο κοινό 
τουλάχιστον για πέντε έτη. Οι πληρωμές 
προς τις κυβερνήσεις αναφέρονται σε 
ενοποιημένη βάση.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εκδότες 
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους της εξόρυξης ή της υλοτομίας από 
πρωτογενή δάση, όπως ορίζονται στ… [...], 
να καταρτίζουν, σύμφωνα με το κεφάλαιο 
9 της οδηγίας 2011/../ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), 
έκθεση για τις πληρωμές τις οποίες 
καταβάλλουν στις κυβερνήσεις σε ετήσια 
βάση, συμπεριλαμβανομένων 
επιπρόσθετων πληροφοριών σχετικά με 
τις οικονομικές δραστηριότητές τους σε 
τρίτες χώρες. Η έκθεση δημοσιεύεται το 
αργότερο έξι μήνες μετά τη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους και παραμένει 
διαθέσιμη στο κοινό τουλάχιστον για πέντε 
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έτη. Οι πληρωμές προς τις κυβερνήσεις 
αναφέρονται σε ενοποιημένη βάση.

Or. en

Τροπολογία 7
Thijs Berman, Michael Cashman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο Άρθρο 
6α:

«Άρθρο 6α
Αρχές που διέπουν την υποβολή εκθέσεων 

σχετικά με τις πληρωμές που 
καταβάλλονται στις κυβερνήσεις

Για λόγους διαφάνειας και προστασίας 
των επενδυτών, τα κράτη μέλη απαιτούν 
την εφαρμογή των ακολούθων αρχών 
κατά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
τις πληρωμές που καταβάλλονται στις 
κυβερνήσεις:
(a) υποβολή ενοποιημένης έκθεσης: η 
έκθεση σχετικά με τις πληρωμές που 
καταβάλλονται στις κυβερνήσεις αποτελεί 
τμήμα της ετήσιας οικονομικής έκθεσης 
και διατίθεται σε εύκολα προσβάσιμη και 
συγκρίσιμη μορφή· συγκεκριμένα δε, δίνει 
την δυνατότητα σύνδεσης των πληρωμών 
με έργα·
(β) ουσιαστική σημασία: αναφέρεται 
κάθε πληρωμή που θεωρείται ότι έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία ή 
την κοινωνία μιας χώρας σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο· όλα τα 
κατώτατα όρια λαμβάνουν υπόψη αυτόν 
τον αντίκτυπο· θεσπίζονται κανόνες για 
να εξασφαλιστεί ότι τα κατώτατα όρια 
δεν μπορούν να παρακαμφθούν·
(γ) υποβολή έκθεσης ανά έργο: η υποβολή 
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έκθεσης πραγματοποιείται ανά έργο, 
λαμβανομένου υπόψη του τοπικού και 
περιφερειακού αντίκτυπου για λόγους 
ορισμού του έργου· ο ορισμός του έργου 
περιλαμβάνει κριτήρια όπως είναι η 
άδεια, η χρηματοδοτική μίσθωση, η 
παραχώρηση ή άλλη παρόμοια νομική 
συμφωνία·
(δ) καθολικότητα: όλοι οι εκδότες 
υπόκεινται στις απαιτήσεις υποβολής 
έκθεσης· δεν επιτρέπονται εξαιρέσεις που 
προκαλούν στρεβλώσεις και επιτρέπουν 
στους εκδότες να εκμεταλλευθούν 
χαλαρές απαιτήσεις διαφάνειας·
(ε) πληρότητα: αναφέρονται όλες οι 
σχετικές πληρωμές και τα εισοδήματα 
που καταβάλλονται στις κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε 
είδος, τις δαπάνες λειτουργίας και τις 
πληρωμές σε σημαντικούς παρόχους 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
πληρωμών για την παροχή υπηρεσιών 
από το κράτος·
(στ) συγκρισιμότητα: η υποβολή έκθεσης 
σχετικά με όλες τις πληρωμές που 
καταβάλλονται στις κυβερνήσεις 
πραγματοποιείται κατά τρόπον που 
επιτρέπει την εύκολη σύγκριση των 
δεδομένων που αφορούν τις διάφορες 
χώρες.»·

Or. en


