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LYHYET PERUSTELUT

Tilinpäätösdirektiiveissä käsitellään erilaisia kysymyksiä, jotka liittyvät Euroopassa toimivien 
osakeyhtiöiden vuositilinpäätöksiin ja konsolidoituihin tilinpäätöksiin. 

Kehitysyhteistyövaliokuntaa kiinnostaa erityisesti 9 luku, joka koskee hallituksille 
suoritettavia maksuja. EU:n lainsäädännössä ei tällä hetkellä vaadita yrityksiä ilmoittamaan 
maksuista, joita suoritetaan hallituksille maissa, joissa ne toimivat, vaikka tällaiset maksut 
erityisesti kaivannaisteollisuudessa tai puunkorjuun alalla voivat muodostaa merkittävän osan 
maan tuloista etenkin maissa, joilla on runsaasti luonnonvaroja. Euroopan parlamentti on 
vuodesta 2007 lähtien vaatinut ehdotuksia, jotka koskevat tällaisten tietojen laajaa ja kattavaa 
esittämistä.

Tarkistaessaan sekä avoimuus- että tilinpäätösdirektiiviä lokakuussa 2011 komissio ehdotti, 
että kaivannaisteollisuudessa tai aarniometsien puunkorjuun alalla toimivien yritysten olisi 
vuotuiselta pohjalta ilmoitettava maksut, joita ne suorittavat hallituksille kussakin maassa, 
kun maksut liittyvät tiettyyn hankkeeseen ja kun ne ovat vastaanottavan hallituksen kannalta 
olennaisia. Tämä vaatimus rajoittuisi koskemaan suuria yrityksiä ja kaikkia yleisen edun 
kannalta merkittäviä yhteisöjä. 

Komission ehdotukset noudattavat Yhdysvalloissa heinäkuussa 2010 hyväksyttyä Dodd 
Frank -säädöstä, jossa velvoitetaan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomiteaan (US 
Securities and Exchange Commission, SEC) rekisteröityneet, kaivannaisteollisuudessa 
toimivat (öljy-, kaasu- ja kaivosalan) yritykset laatimaan maa- ja hankekohtaisesti eritelty 
julkinen kertomus valtioille suorittamistaan maksuista. Ehdotus perustuu myös 
kaivannaisteollisuuden olemassa olevaan vapaaehtoiseen avoimuusaloitteeseen. 

Tällaisten hallituksille suoritettujen maksujen ilmoittaminen antaisi keskeistä tietoa 
tulovirroista, jotta usein luonnonvaroiltaan runsaiden mutta köyhien maiden 
kansalaisyhteiskunnan toimijat ja kansalaiset voivat paremmin pitää hallituksiaan 
vastuullisina. Suurempi avoimuus parantaisi hallintoa, torjuisi korruptiota ja parantaisi 
yritysten vastuunalaisuutta ja antaisi samalla sijoittajille mahdollisuuden tehdä tietoisempia 
päätöksiä.

Valmistelija pitää komission ehdotusta erittäin tervetulleena merkittävänä askeleena kohti 
avoimuutta ja vastuunalaisuutta mutta pitää tiettyjä kohtia kehitysyhteistyön kannalta 
erityisen tärkeinä. Siksi valmistelija ehdottaa tarkistuksia, joilla muutetaan hankkeen 
määritelmää, poistetaan poikkeukset ja sisällytetään tekstiin olennaisuuskynnys. 

Vaikka valmistelija lisäksi myöntää, että avoimuus on ratkaisevan tärkeää 
kaivannaisteollisuudessa tai aarniometsien puunkorjuun alalla, hän katsoo, että direktiivin 
soveltamisalaa olisi laajennettava, koska parempaa vastuunalaisuutta tarvitaan kaikilla aloilla. 
Hän ehdottaa siksi, että kaikkien teollisuudenalojen olisi ilmoitettava maksuista 
maakohtaisesti ja että ilmoitetaan muita taloudellisia tietoja, jotta autetaan sekä EU:n 
jäsenvaltioita että kehitysmaita vähentämään veronkiertoa ja veropetoksia kaikilla aloilla. 
Tämä vastaa parlamentin maaliskuussa 2011 Eva Jolyn mietinnössä (aihe: verotuksesta ja 
kehityksestä – yhteistyö kehitysmaiden kanssa hyvän hallintotavan edistämiseksi 
verotusalalla) omaksumaa kantaa, jonka mukaan maakohtaisen raportoinnin olisi oltava 
laajapohjaista, sisällettävä voitot ennen veroja ja niiden jälkeen sekä katettava kaikki alat. 
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Kaivannaisteollisuudessa ja puunkorjuun alalla yritysten suorittamia maksuja koskevan 
raportoinnin olisi oltava hankekohtaista.

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuuden tai aarniometsien 
puunkorjuun alalla, olisi esitettävä
vuosittain erillisessä kertomuksessa 
olennaiset maksut, jotka on suoritettu 
hallituksille niissä maissa, joissa kyseiset 
yritykset toimivat. Tällaiset yritykset 
toimivat maissa, joissa on runsaasti 
luonnonvaroja, erityisesti mineraaleja, 
öljyä, maakaasua sekä aarniometsiä. 
Kertomuksessa esitettyjen maksutyyppien 
tulisi olla vertailukelpoisia niiden 
maksutyyppien kanssa, jotka
kaivannaisteollisuuden
avoimuusaloitteeseen (EITI) osallistuva 
yritys esittää tilinpäätöksessään. Tällä 
aloitteella täydennetään 
metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa 
EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
puutavara-asetusta, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta, 
jotta laittomasti korjattua puuta ei pääsisi 
EU:n markkinoille.

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi kaikkien suurten 
yritysten ja yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen olisi esitettävä
osana vuositilinpäätöstään kertomus 
olennaisista maksuista, jotka on suoritettu 
hallituksille niissä maissa, joissa kyseiset 
yritykset toimivat, sekä taloudelliset 
lisätiedot toiminnastaan kolmansissa 
maissa. Jos tällaiset yritykset toimivat
luonnonvarojen, erityisesti mineraalien, 
öljyn, maakaasun sekä aarniometsien 
hyödyntämisen alalla, kertomuksissa on 
myös yksilöitävä hanke tai hankkeet, 
joihin kyseiset maksut ovat liittyneet. 
Kertomuksen olisi perustuttava
kaivannaisteollisuuden avoimuusaloitteen 
(EITI) avoimuusvaatimuksiin. Tällä 
aloitteella täydennetään 
metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa 
EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
puutavara-asetusta, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta, 
jotta laittomasti korjattua puuta ei pääsisi 
EU:n markkinoille.

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan EITI-
periaatteet ja -kriteerit täytäntöön sekä 
tekemään kansalaisilleen selkoa
maksuista, jotka hallitukset ovat saaneet
kaivannaisteollisuudessa toimivilta
yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maa- ja 
hankekohtaisesti, jolloin hanke 
katsottaisiin alhaisimmaksi toiminnan 
raportointikohteiden tasoksi, jolla yritys 
laatii säännöllisiä sisäisiä 
toimintakertomuksia; kyse voisi olla 
esimerkiksi konsessiota tai 
maantieteellistä aluetta koskevista 
hankkeista, joihin on liittynyt maksuja.
Koska yleisenä tavoitteena on edistää 
hyvää hallintoa näissä maissa,
raportoitavien maksujen olennaisuus olisi 
arvioitava suhteessa maksut 
vastaanottavaan hallitukseen. Voitaisiin 
harkita erilaisia olennaisuuden kriteerejä, 
kuten maksettujen summien 
kokonaismäärää tai prosentuaalista 
kynnystä (kuten maksut, jotka ylittävät 
tietyn prosenttiosuuden maan BKT:stä), 
ja nämä voitaisiin määrittää delegoidulla 
säädöksellä. Komission olisi tarkasteltava 
tätä raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus viiden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.
Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava 
järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys, 
kilpailukykyyn ja energiavarmuuteen 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina.
Siinä olisi myös otettava huomioon 
maksutietojen laatijien ja käyttäjien 

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan hallituksia olemaan
kansalaisilleen vastuussa maksuista, jotka 
hallitukset ovat saaneet yrityksiltä, jotka 
toimivat niiden oikeudenkäyttöalueilla.
Tiedot olisi esitettävä kertomuksessa
maakohtaisesti, ja jos kyseessä ovat 
yritykset, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai 
aarniometsien puunkorjuun alalla, 
kertomuksessa olisi myös yksilöitävä 
hanke tai hankkeet, joihin kyseiset maksut 
ovat liittyneet, kun hankkeen katsotaan 
vastaavan sopimusta, toimilupaa, 
vuokrasopimusta, konsessiota tai muuta 
lain mukaista sopimusta, joka aiheuttaa 
yritykselle vero- ja tulovastuita kussakin 
maassa, jossa se toimii. Jos maksuvastuita 
aiheutuu muulta pohjalta, raportoinnin 
on tapahduttava tältä pohjalta. Koska 
yleisenä tavoitteena on edistää hyvää 
hallintoa näissä maissa, maksuja on 
pidettävä olennaisina, jos jokin maksu tai 
samantyyppisten maksujen ryhmä ylittää 
15 000 euroa. Komission olisi 
tarkasteltava tätä raportointijärjestelmää 
uudelleen ja annettava siitä kertomus 
viiden vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa 
olisi tarkasteltava järjestelmän tehokkuutta 
ja otettava huomioon kansainvälinen 
kehitys, kilpailukykyyn ja 
energiavarmuuteen liittyvät kysymykset 
mukaan luettuina. Siinä olisi myös otettava 
huomioon maksutietojen laatijoiden ja 
käyttäjien kokemukset sekä pohdittava, 
olisiko maksutietoihin aiheellista sisällyttää 
muita tietoja.
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kokemukset sekä pohdittava, olisiko 
maksutietoihin aiheellista sisällyttää muita 
tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Jotta voidaan ottaa huomioon 
yhtiömuotoja koskevat jäsenvaltioiden 
lakien ja unionin lainsäädännön tulevat 
muutokset, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisia delegoituja säädöksiä liitteessä I 
ja II olevien yritysluettelojen 
päivittämiseksi. Delegoitujen säädösten 
käyttö on tarpeen myös yritysten 
kokokriteerien mukauttamiseksi, koska 
inflaatio vähentää ajan kuluessa niiden 
todellista arvoa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Jotta voidaan 
varmistaa, että kaivannaisteollisuutta ja 
aarniometsien puunkorjuuta harjoittavien 
yritysten hallituksille suorittamista 
maksuista esitetään relevantit ja 
asianmukaiset tiedot ja että tämän 
direktiivin soveltaminen on 
yhdenmukaista, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisia 
delegoituja säädöksiä maksujen 
olennaisuuden käsitteen täsmentämiseksi.

(35) Jotta voidaan ottaa huomioon 
yhtiömuotoja koskevat jäsenvaltioiden 
lakien ja unionin lainsäädännön tulevat 
muutokset, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisia delegoituja säädöksiä liitteessä I 
ja II olevien yritysluettelojen 
päivittämiseksi. Delegoitujen säädösten 
käyttö on tarpeen myös yritysten 
kokokriteerien mukauttamiseksi, koska 
inflaatio vähentää ajan kuluessa niiden 
todellista arvoa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. 

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. "kaivannaisteollisuudessa toimivalla 
yrityksellä" yritystä, jonka toiminta sisältää 
mineraali-, öljy- ja maakaasuesiintymien 
etsintää, kehittämistä ja hyödyntämistä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1893/2006 liitteessä I 
olevan pääluokan B kaksinumerotasojen 
05–08 mukaisesti;

1. "kaivannaisteollisuudessa toimivalla 
yrityksellä" yritystä, jonka toiminta sisältää 
mineraali-, öljy- ja maakaasuesiintymien 
etsintää, kuljetuksia, vientiä, kehittämistä 
ja hyödyntämistä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1893/2006 
liitteessä I olevan pääluokan B 
kaksinumerotasojen 05–08 mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Kuljetuksiin liittyvien maksujen ilmoittaminen on myös tärkeää, koska kauttakulkukaupasta 
saatavat tulot on ilmoitettava. Komission ehdotukseen sisältyvien toimintojen ala on 
suppeampi kuin Yhdysvaltain Dodd Frank -säädöksessä, joka myös sisältää kaivannaisten 
viennin.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. "hankkeella" yrityksen alhaisimmalla 
tasolla olevaa erityistä toiminnan 
raportointiyksikköä, jossa laaditaan 
säännöllisiä sisäisiä toimintakertomuksia 
sen liiketoiminnan seuraamiseksi.

4. "hankkeella" sopimusta, toimilupaa, 
vuokrasopimusta, konsessiota tai muuta 
lain mukaista sopimusta, joka aiheuttaa 
yritykselle vero- ja tulovastuita kussakin
maassa, jossa se toimii. Jos maksuvastuita 
aiheutuu muulta pohjalta, raportoinnin 
on tapahduttava tältä pohjalta.

Or. en

Perustelu

Komission määritelmän huono puoli on, että se voisi antaa yrityksille mahdollisuuden laatia 
erilaisia hankkeiden määritelmiä omien hallintorakenteidensa pohjalta, jolloin tulokset eivät 
ole vertailukelpoisia, koska yritykset eivät välttämättä raportoi samalta pohjalta. Ehdotettu 
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sanamuoto heijastelee sitä, että kaivos- ja hakkuuyhtiöt yleensä saavat oikeudet 
luonnonvarojen hyödyntämiseen määritellyltä maantieteelliseltä alueelta tietyssä maassa.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että
sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisen 
edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka 
toimivat kaivannaisteollisuudessa tai 
harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta,
laativat ja julkistavat vuosittain 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että suuret 
yritykset, mukaan luettuina 
yhteisyritykset, ja kaikki yleisen edun 
kannalta merkittävät yhteisöt laativat ja 
julkistavat vuosittain osana 
vuositilinpäätöstään kertomuksen 
hallituksille suoritetuista maksuista, 
mukaan luettuina muuna kuin rahana 
maksetut suoritukset. Yrityksen on 
julkaistava kertomuksessa myös muut 
taloudelliset tiedot toiminnastaan 
kolmansissa maissa.

Or. en

Perustelu

The reporting or payments made to governments and additional financial data should not be 
limited to the extractive and logging of primary forests, but should apply to all sectors. This is 
also helpful in ensuring a level playing field in countries where MNCs are operating.
Payments disclosure is not enough to show that companies pay their fair share of tax, so the 
report should also require additional financial information for all companies regarding 
activities in third countries on a per-country basis (as defined in Article 38). Not only would 
this information be useful in terms of tax avoidance and tax evasion but would also be helpful 
to ensure investors are making informed decisions.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kertomuksessa on esitettävä seuraavat 
tiedot, kun maksut ovat olennaisia 

1. Kertomuksessa on esitettävä seuraavat 
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vastaanottavalle hallitukselle: tiedot: 

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) muut taloudelliset tiedot toiminnasta 
kolmansissa maissa maakohtaisesti 
3 b kohdassa määritellyllä tavalla;

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun kyseessä ovat suuryritykset ja 
kaikki yleisen edun kannalta merkittävät 
yhteisöt, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai 
aarniometsien puunkorjuun alalla, ja kun 
maksut on kohdennettu tiettyyn 
hankkeeseen, kertomuksessa on myös 
ilmoitettava kustakin hankkeesta 
tilikauden aikana maksettu määrä 
maksutyypeittäin, mukaan luettuina 
muuna kuin rahana tapahtuvat 
suoritukset, ja kuhunkin tällaiseen 
hankkeeseen suoritettujen maksujen 
kokonaismäärä;

Or. en

Perustelu

Vaikka hallituksille suoritettavien maksujen avoimuuden puute onkin ongelma kaikilla 
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sektoreilla, se on näkyvintä kaivannaisteollisuudessa ja aarniometsien puunkorjuussa 
kehitysmaissa, joten näillä aloilla toimivien yritysten olisi raportoitava hankekohtaisesti, jotta 
paikallisyhteisöt voivat pitää paikallisia ja kansallisia hallintoja vastuussa.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) turvallisuuspalveluista valtion 
turvallisuusjoukoille suoritetut maksut;

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) maahan ja rakennuksiin liittyvät 
verot ja maksut;

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f c) lähdeverot;

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f d) vienti- ja tuontiverot ja -maksut;

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f e) kulutukseen perustuvat verot;

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f f) lain rikkomisesta perittävät maksut, 
kuten ympäristö- ja ennallistamismaksut;

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) muut asianomaiselle hallitukselle (g) muut asianomaiselle hallitukselle 
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maksetut välittömät etuudet. maksetut etuudet.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Maksut on ilmoitettava, jos jokin 
maksu tai samantyyppisten maksujen 
ryhmä ylittää 15 000 euroa.

Or. en

Perustelu

Valmistelija katsoo, että delegoidun säädöksen sijasta olennaisuuskynnys olisi määriteltävä 
absoluuttisena lukuna direktiivissä. Monikansallisen yrityksen näkökulmasta suhteellisen 
pienet maksut voivat olla olennaisia summia köyhän kehitysmaan kannalta erityisesti 
alueellis- tai paikallishallinnon tasolla.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kertomuksessa on myös annettava 
seuraavat täydentävät taloudelliset tiedot 
maakohtaisesti:
(a) nettoliikevaihto,
(b) tuotetut määrät,
(c) tulos ennen veroja,
(d) työntekijöiden kokonaismäärä ja 
heidän palkkojensa ja palkkioidensa 
kokonaismäärä.

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
42 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä maksujen olennaisuuden 
käsitteen täsmentämiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valmistelija uskoo, että olennaisuuskynnys olisi määriteltävä absoluuttisena lukuna 
direktiivissä mieluummin kuin delegoidussa säädöksessä.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kertomuksesta on jätettävä pois 
tietyntyyppiset maksut, jotka on suoritettu 
hallitukselle sellaisessa maassa, jonka 
rikoslainsäädännössä kielletään selkeästi 
kyseisentyyppisten maksujen 
julkistaminen. Tällöin yrityksen on 
mainittava, että se ei ole ilmoittanut 
maksuja 1–3 kohdan mukaisesti, sekä 
kyseisen hallituksen nimi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poikkeuslauseke olisi poistettava, koska ei ole todisteita siitä, että mikään maa tällä hetkellä 
kieltää tällaista raportointia, ja poikkeuslauseke voi houkutella joitakin hallituksia säätämään 
salassapitoa koskevia lakia, mikä vie perustan tältä lainsäädännöltä. Yhdysvaltain vastaava 
Dodd Frank -säädös ei sisällä mitään poikkeuslausekkeita.
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset suuret 
yritykset tai yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat 
aarniometsien puunkorjuuta, laativat 
konsolidoidun kertomuksen hallituksille 
suoritetuista maksuista 37 ja 38 artiklan 
mukaisesti, jos kyseinen emoyritys on 
velvollinen laatimaan konsolidoidun 
tilinpäätöksen tämän direktiivin 23 artiklan 
1–6 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset suuret 
yritykset tai yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt laativat konsolidoidun 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista 37 ja 38 artiklan mukaisesti, jos 
kyseinen emoyritys on velvollinen 
laatimaan konsolidoidun tilinpäätöksen 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti.

Or. en


