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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Apskaitos direktyvomis sprendžiama daugelis problemų, susijusių su Europos ribotos 
atsakomybės bendrovių metinėmis ir konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis.

Ypatingą susidomėjimą Vystymosi komitetui kelia 9 skyrius dėl ataskaitų apie mokėjimus 
valdžios institucijoms. Šiuo metu pagal galiojančius ES teisės aktus iš bendrovių nėra 
reikalaujama teikti ataskaitas apie šalių, kuriose jos veikia, valdžios institucijoms atliktus 
mokėjimus, net jeigu tokie mokėjimai, ypač gavybos pramonėje arba medienos ruošos 
pramonėje, gali sudaryti didelę dalį šalies pajamų, ypač daug išteklių turinčiose šalyse. Nuo 
2007 m. Europos Parlamentas ragino pateikti pasiūlymus dėl įvairiapusio ir išsamaus tokios 
informacijos pateikimo.

2011 m. spalio mėn. persvarsčius Skaidrumo direktyvą ir Apskaitos direktyvą, Komisija 
pasiūlė gavybos arba neliesto miško medienos ruošos pramonės bendrovėms skelbti metines 
ataskaitas apie kiekvienos šalies valdžios institucijoms atliktus mokėjimus, kai mokėjimai 
priskiriami tam tikram projektui ir yra reikšmingi valdžios institucijai gavėjai. Šis 
reikalavimas būtų taikomas tik didelėms bendrovėms ir visoms viešojo intereso įmonėms.

Šis Komisijos pasiūlymas yra panašus į 2010 m. liepos mėn. priimtą JAV C. Doddo ir B. 
Franko aktą, kuriuo reikalaujama, kad Vertybinių popierių ir biržos komisijoje registruotos 
gavybos pramonės (naftos, dujų ir kasybos) bendrovės viešai skelbtų informaciją apie 
mokėjimus valdžios institucijoms pagal atskiras šalis ir atskirus projektus. Pasiūlymas taip pat 
remiasi galiojančia savanoriška Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyva.

Atskleidžiant tokius mokėjimus valdžios institucijoms būtų suteikiama svarbios informacijos 
apie pajamų srautą tam, kad dažnai daug išteklių turinčiose, tačiau skurdžiose šalyse pilietinės 
visuomenės veikėjai ir piliečiams galėtų geriau kontroliuoti valdžios institucijų atskaitomybę. 
Didesnis skaidrumas galėtų pagerinti valdyseną, stabdyti korupciją, pagerinti bendrovių 
atskaitomybę kartu padedant investuotojams priimti labiau pagrįstus sprendimus.

Nuomonės referentė labai pritaria Komisijos pasiūlymui, kuris yra esminis žingsnis siekiant 
skaidrumo ir atskaitomybės, tačiau mano, kad kai kurie klausimai yra ypač svarbūs vystymosi 
požiūriu. Todėl nuomonės referentė siūlo pakeitimus, kuriais būtų pakeičiama projekto 
apibrėžtis, panaikinamos išimtys bei įtraukiama reikšmingumo riba.

Be to, nors nuomonės referentė pripažįsta esminę skaidrumo gavybos bei neliesto miško 
medienos ruošos pramonėje svarbą, ji mano, kad direktyvos taikymo sritį reikėtų praplėsti, 
nes visuose sektoriuose reikia daugiau atskaitomybės. Todėl ji pasiūlė, kad visuose pramonės 
sektoriuose būtų teikiamos mokėjimų kiekvienai šaliai ataskaitos ir atskleidžiami papildomi 
finansiniai duomenys, siekiant ES valstybėms narėms ir besivystančioms šalims padėti 
visuose sektoriuose sumažinti mokesčių slėpimą ir mokesčių vengimą. Tai dera su 2011 m. 
kovo mėn. paskelbtame Evos Joly pranešime „Bendradarbiavimas su besivystančiomis 
šalimis skatinant gerą mokesčių srities valdymą“ patvirtinta Parlamento pozicija, pagal kurią 
teigiama, kad visuose sektoriuose turėtų būti teikiamos plataus masto ataskaitos apie 
kiekvieną šalį atskirai, įskaitant informaciją apie ikimokestinį pelną ir pelną atskaičius 
mokesčius. Kaip bendrovių mokėjimai atliekami gavybos pramonėje ir neliesto miško 
medienos ruošos pramonėje, turėtų būti teikiamos kiekvieno atskiro projekto ataskaitos.
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PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant numatyti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, gavybos 
arba neliestų miškų medienos ruošos 
sektoriuose veikiančios didžiosios įmonės 
arba viešojo intereso įmonės turėtų 
atskiroje ataskaitoje kasmet atskleisti 
reikšmingus mokėjimus, atliktus šalių, 
kuriose jos veikia, valdžios institucijoms. 
Tokios įmonės veikia šalyse, turinčiose 
daug gamtos išteklių, visų pirma, rūdų, 
naftos, gamtinių dujų ir neliestų miškų. Į 
ataskaitą reikėtų įtraukti mokėjimų tipus, 
atitinkančius tuos, kuriuos atskleidžia 
įmonės, dalyvaujančios Gavybos 
pramonės skaidrumo iniciatyvoje. Ši 
iniciatyva taip pat papildo ES veiksmų 
planą dėl miškų teisės aktų vykdymo, 
valdymo ir prekybos (angl. FLEGT) ir 
Medienos reglamentą, kuriuo reikalaujama, 
kad medienos produktų prekiautojai taikytų 
deramo patikrinimo sistemą, kad neteisėtai 
paruošta mediena nepatektų į ES rinką; 

(32) siekiant numatyti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, visos
didžiosios įmonės arba viešojo intereso 
įmonės kaip dalį savo kasmetinės 
finansinės ataskaitos turėtų atskleisti 
reikšmingus mokėjimus, atliktus šalių, 
kuriose jos veikia, valdžios institucijoms, o 
taip pat papildomą finansinę informaciją 
apie savo veiklą trečiosiose šalyse. Kai 
tokios įmonės veikia gamtos išteklių, visų 
pirma, rūdų, naftos, gamtinių dujų ir 
neliestų miškų gavybos srityse, ataskaitose 
būtina tiksliai apibūdinti projektą ar 
projektus, su kuriais šie mokėjimai yra 
susiję. Ataskaita turėtų remtis 
informacijos atskleidimo reikalavimais, 
nurodytais Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvoje. Ši iniciatyva taip pat papildo 
ES veiksmų planą dėl miškų teisės aktų 
vykdymo, valdymo ir prekybos (angl. 
FLEGT) ir Medienos reglamentą, kuriuo 
reikalaujama, kad medienos produktų 
prekiautojai taikytų deramo patikrinimo 
sistemą, kad neteisėtai paruošta mediena 
nepatektų į ES rinką;

Or. en
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) ataskaitos turėtų padėti daug išteklių 
turinčių šalių valdžios institucijoms 
įgyvendinti Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvos principus ir kriterijus ir savo 
piliečiams atsiskaityti už mokėjimus, 
gaunamus iš gavybos pramonės arba 
neliestų miškų medienos ruošos įmonių, 
veikiančių jų jurisdikcijoje. Ataskaitoje 
informacija turėtų būti atskleidžiama pagal 
atskiras šalis ir projektus, kai projektas 
laikomas žemiausio lygmens operaciniu 
ataskaitas teikiančiu vienetu, kuriame 
reguliariai rengiami vidiniai vadovybės 
pranešimai, pvz., koncesija, geografinė 
teritorija ir pan., ir kai mokėjimai priskirti 
prie tokių projektų. Atsižvelgiant į bendrą 
tikslą šiose šalyse skatinti tinkamą 
valdymą, skelbtinų mokėjimų 
reikšmingumą reikėtų įvertinti valdžios 
institucijos gavėjos atžvilgiu. Būtų galima 
numatyti įvairius reikšmingumo 
kriterijus, pvz., mokėjimų absoliuti suma 
arba procentinė riba (pvz., mokėjimai, 
viršijantys tam tikrą šalies BVP procentinį 
dydį), kuriuos galima apibrėžti 
deleguotuoju teisės aktu. Ataskaitų 
teikimo tvarka turėtų būti peržiūrėta ir 
Komisija turėtų pateikti ataskaitą apie ją 
per penkerius metus nuo direktyvos 
įsigaliojimo pradžios. Atliekant peržiūrą 
reikėtų apsvarstyti tvarkos veiksmingumą 
ir atsižvelgti į tarptautinius pokyčius, 
įskaitant konkurencingumo ir energetinio 
saugumo klausimus. Atliekant peržiūrą taip 
pat reikėtų atsižvelgti į informacijos apie 
mokėjimus rengėjų ir vartotojų patirtį ir 
apsvarstyti, ar būtų tikslinga įtraukti 
papildomą informaciją apie mokėjimus, 
pvz., efektyviuosius mokesčių tarifus ir 
informaciją apie gavėjus, kaip antai 
banko sąskaitos rekvizitus;

(33) ataskaitos turėtų padėti valdžios 
institucijoms atsiskaityti savo piliečiams už 
mokėjimus, gaunamus iš įmonių, 
veikiančių jų jurisdikcijoje. Ataskaitoje 
informacija turėtų būti atskleidžiama pagal 
atskiras šalis, o gavybos pramonės arba 
neliestų miškų medienos ruošos srityse 
dirbančių įmonių atveju, ataskaitose 
būtina tiksliai apibūdinti projektą ar 
projektus, su kuriais šie mokėjimai yra 
susiję, kai projektas laikomas ekvivalentu 
sutarčiai, licencijai, nuomai, koncesijai 
arba kitam teisiniam susitarimui, kuriuo 
kiekvienoje šalyje, kurioje ši įmonė veikia 
yra padidinami jos mokestiniai bei su 
pajamomis susiję įsipareigojimai. Jeigu 
bet kokie mokėjimų įsipareigojimai kilo 
skirtingu pagrindu, ataskaitos turi būti 
taip pat skelbiamos atitinkamu pagrindu.
Atsižvelgiant į bendrą tikslą šiose šalyse 
skatinti tinkamą valdymą, mokėjimai 
laikomas reikšmingu, jeigu bet kuris 
mokėjimas arba tokios pačios rūšies 
mokėjimų suma yra didesnė nei 15.000 
eurų. Ataskaitų teikimo tvarka turėtų būti 
peržiūrėta ir Komisija turėtų pateikti 
ataskaitą apie ją per penkerius metus nuo 
direktyvos įsigaliojimo pradžios. Atliekant 
peržiūrą reikėtų apsvarstyti tvarkos 
veiksmingumą ir atsižvelgti į tarptautinius 
pokyčius, įskaitant konkurencingumo ir 
energetinio saugumo klausimus. Atliekant 
peržiūrą taip pat reikėtų atsižvelgti į 
informacijos apie mokėjimus rengėjų ir 
vartotojų patirtį ir apsvarstyti, ar būtų 
tikslinga įtraukti papildomą informaciją 
apie mokėjimus;
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Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekiant atsižvelgti į būsimus valstybių 
narių įstatymų ir Sąjungos teisės aktų, 
susijusių su bendrovių rūšimis, pakeitimus, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti
deleguotuosius teisės aktus dėl I ir 
II prieduose pateiktų įmonių sąrašų 
atnaujinimo. Be to, būtina naudoti 
deleguotuosius teisės aktus įmonių dydžio 
kriterijams pritaikyti, nes laikui bėgant dėl 
infliacijos jų tikroji vertė mažės. Labai 
svarbu, kad parengiamųjų darbų metu 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Siekiant 
užtikrinti, kad gavybos pramonės ir 
neliestų miškų medienos ruošos įmonės 
atskleistų svarbią ir tinkamą informaciją 
apie mokėjimus valdžios institucijoms ir 
kad ši direktyva būtų vienodai taikoma, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl mokėjimų 
reikšmingumo sąvokos patikslinimo;

(35) siekiant atsižvelgti į būsimus valstybių 
narių įstatymų ir Sąjungos teisės aktų, 
susijusių su bendrovių rūšimis, pakeitimus, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl I ir 
II prieduose pateiktų įmonių sąrašų 
atnaujinimo. Be to, būtina naudoti 
deleguotuosius teisės aktus įmonių dydžio 
kriterijams pritaikyti, nes laikui bėgant dėl 
infliacijos jų tikroji vertė mažės. Labai 
svarbu, kad parengiamųjų darbų metu 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. 

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavybos pramonės įmonė – įmonė, 
vykdanti veiklą, susijusią su mineralų, 
naftos ir gamtinių dujų telkinių, kaip 

1. Gavybos pramonės įmonė – įmonė, 
vykdanti veiklą, susijusią su mineralų, 
naftos ir gamtinių dujų telkinių, kaip 
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nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1893/2006 I priedo 
B sekcijos 05–08 skyriuose, žvalgyba, 
aptikimu, eksploatavimu ir gavyba. 

nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1893/2006 I priedo B 
sekcijos 05–08 skyriuose, žvalgyba, 
aptikimu, pervežimu, eksportu, 
eksploatavimu ir gavyba.

Or. en

Pagrindimas

Ataskaitų apie su pervežimu susijusiais mokėjimais teikimas taip pat yra svarbus, nes reikia 
atsiskaityti ir už tranzitą gautas pajamas. Komisijos pasiūlymo projekte įtrauktos veiklos 
rūšių apimtis yra mažesnė nei JAV C. Doddo ir B. Franko akte, kuriame įtrauktas ir išgautų 
išteklių eksportas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Projektas – įmonės žemiausio lygmens 
konkretaus operacinio ataskaitas 
teikiančio vieneto, kuriame įmonės 
stebėsenos tikslais reguliariai rengiami 
vidiniai vadovybės pranešimai, atitikmuo.

4. Projektas –sutarties, licencijos, nuomos, 
koncesijos arba kito teisinio susitarimo, 
kuriuo kiekvienoje šalyje, kurioje ši įmonė 
veikia yra padidinami jos mokestiniai bei 
su pajamomis susiję įsipareigojimai, 
atitikmuo. Jeigu bet kokie mokėjimų 
įsipareigojimai kilo skirtingu pagrindu, 
ataskaitos turi būti taip pat skelbiamos 
atitinkamu pagrindu.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos apibrėžimo trūkumas yra tai, kad juo įmonėms būtų leidžiama parengti skirtingus 
projektų apibrėžimus, pasiremiant savo specifinėmis valdymo struktūromis ir gaunant 
rezultatus, kurių neįmanoma palyginti, nes įmonės neteiktų bendrais standartais paremtų 
ataskaitų. Siūloma formuluote atsižvelgiama į tai, kad gavybos bei miško ruošos įmonės 
paprastai gauna teise į gamtinių išteklių eksploatavimą tam tikroje ir apibrėžtoje geografinėje 
šalies teritorijoje.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės ir visos viešojo intereso 
įmonės, veikiančios gavybos arba neliestų 
miškų medienos ruošos sektoriuose, 
kasmet rengtų ir viešai skelbtų mokėjimų 
valdžios institucijoms ataskaitą.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės, įskaitant bendras 
įmones ir visos viešojo intereso įmonės, 
kasmet rengtų ir viešai skelbtų mokėjimų 
valdžios institucijoms, įskaitant 
mokėjimus natūra, ataskaitą, kaip 
kasmetinių finansinių ataskaitų dalį. 
Šiose ataskaitose įmonės taip pat turėtų 
skelbti papildomą finansinę informaciją 
apie savo veiklą trečiosiose šalyse.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ataskaitoje pateikiama toliau nurodyta 
informacija, kai toliau nurodyti dydžiai 
reikšmingi valdžios institucijai gavėjai:

1. Ataskaitoje pateikiama toliau nurodyta 
informacija:

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) papildoma finansinė informacija apie 
veiklą trečiosiose šalyse atskirai 
kiekvienai šaliai, kaip nurodoma 3dalies c 
punkte;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Didelių įmonių atveju ir visų viešojo 
intereso įmonių, veikiančių gavybos arba 
neliestų miškų medienos ruošos 
sektoriuose atveju, kai mokėjimai priskirti 
konkrečiam projektui, ataskaitoje  būtina 
nurodyti kiekvienos rūšies mokėjimų, 
įskaitant mokėjimus natūra, kiekvienam 
tokiam projektui sumą finansiniais metais 
ir bendrą mokėjimų kiekvienam tokiam 
projektui sumą.

Or. en

Pagrindimas

Nors skaidrumo trūkumas vykdant mokėjimus valdžios institucijoms yra visuose sektoriuose 
aktuali problema, labiausiai ji pastebima besivystančių šalių gavybos bei neliestų miškų 
medienos ruošos sektoriuose, todėl šių pramonės šakų įmonės turėtų teikti ataskaitas apie 
kiekvieną projektą atskirai, kuo vietos bendruomenėms būtų padedama geriau kontroliuoti 
vietos bei nacionalines valdžios institucijas.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) mokėjimai valstybės saugumo 
pajėgoms už saugumo paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) mokesčiai už žemę bei pastatus;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fc) išskaičiuojamieji mokesčiai;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies f d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fd) importo bei eksporto rinkliava ir 



PA\900242LT.doc 11/14 PE487.943v01-00

LT

mokesčiai;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies f e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fe) suvartojimu paremti mokesčiai;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies f f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ff) mokėjimai už įstatymų pažeidimus 
(pvz. aplinkosauginiai bei žalos ištaisymo 
įsipareigojimai);

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) kitos tiesioginės išmokos atitinkamai 
valdžios institucijai.

(g) kitos išmokos atitinkamai valdžios 
institucijai.

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Apie mokėjimus informuojama, jeigu 
bet kuris mokėjimas arba tokios pačios 
rūšies mokėjimų suma yra didesnė nei 
15.000 eurų.

Or. en

Pagrindimas

Užuot buvus deleguotuoju teisės aktu, nuomonės referentė mano, kad direktyvoje 
reikšmingumo riba turėtų būti nurodyta kaip absoliutus skaičius. Didelei tarptautinei įmonei 
pakankamai maži mokėjimai gali būti ganėtinai dideli skurdžiai besivystančiai šaliai, ypač 
regiono arba vietos valdžios institucijų lygmenyje.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Ataskaitoje taip pat nurodoma ši 
papildoma finansinė informacija apie 
kiekvieną šalį:
(a) grynoji apyvarta;
(b) gamybos apimtys;
(c) pelnas (nuostolis) prieš mokesčius;
(d) bendras įdarbintų asmenų skaičius ir 
jų bendras darbo užmokestis.

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 42 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais patikslinama mokėjimų 
reikšmingumo sąvoka.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė mano, kad užuot buvus deleguotuoju teisės aktu, direktyvoje 
reikšmingumo riba turėtų būti nurodyta kaip absoliutus skaičius.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Į ataskaitą neįtraukiami jokie 
mokėjimai valdžios institucijai šalyje, 
kurioje viešas informacijos apie tokių 
rūšių mokėjimus atskleidimas aiškiai 
draudžiamas pagal tos šalies 
baudžiamosios teisės aktus. Tokiais 
atvejais įmonė pareiškia, kad ji nepateikė 
informacijos apie mokėjimus pagal 1–
3 dalis, ir atskleidžia atitinkamos valdžios 
institucijos pavadinimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išimtis turėtų būti panaikinta, nes neturima jokių įrodymų, kad kuri nors šalis šiuo metu 
draudžia tokias ataskaitas, o išimtis galėtų paskatinti kai kurias vyriausybes patvirtinti teisės 
aktus dėl slaptumo, kuo būtų susilpnintas šis teisės aktas. Palyginimui, JAV C. Doddo ir B. 
Franko akte panaši išimtis nėra numatyta. 
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė reikalauja, kad visos 
didžiosios įmonės ar visos viešojo intereso 
įmonės, veikiančios gavybos arba neliestų 
miškų medienos ruošos sektoriuose ir
reglamentuojamos jos nacionaliniais 
įstatymais, parengtų konsoliduotąją 
mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą 
pagal 37 ir 38 straipsnius, jei tai 
patronuojančiajai įmonei taikoma prievolė 
rengti konsoliduotąsias finansines 
ataskaitas, kaip nustatyta šios direktyvos 
23 straipsnio 1–6 dalyse.

1. Valstybė narė reikalauja, kad visos 
didžiosios įmonės ar visos viešojo intereso 
įmonės, reglamentuojamos jos 
nacionaliniais įstatymais, parengtų 
konsoliduotąją mokėjimų valdžios 
institucijoms ataskaitą pagal 37 ir 
38 straipsnius, jei tai patronuojančiajai 
įmonei taikoma prievolė rengti 
konsoliduotąsias finansines ataskaitas, kaip 
nustatyta šios direktyvos 23 straipsnio 1–
6 dalyse.

Or. en


