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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-Direttiva dwar il-Kontabilità tittratta firxa ta' kwistjonijiet li jirrigwardaw id-
dikjarazzjonijiet annwali u konsolidati tal-kumpaniji b’responsabilità limitata fl-Ewropa. 

Il-qasam ta' interess partikulari għall-Kumitat għall-Iżvilupp hu l-Kapitolu 9, li jirrigwarda r-
rappurtaġġ dwar il-pagamenti lill-gvernijiet. Il-leġiżlazzjoni tal-UE attwalment ma tirrikjedix 
li l-kumpaniji jirrappurtaw il-ħlasijiet li jagħmlu lill-gvernijiet fil-pajjiżi fejn joperaw, 
allovalja l-pagamenti ta' dan it-tip, b'mod partikulari fis-setturi tal-industrija estrattiva jew tal-
qtugħ tas-siġar, jistgħu jirrappreżentaw proporzjon sinifikattiv tad-dħul ta' pajjiż, b'mod 
partikulari fil-pajjiżi rikki fir-riżorsi. Il-Parlament Ewropew ilu mill-2007 jitlob li jsiru 
proposti għal divulgazzjoni estensiva u komprensiva ta' informazzjoni ta' dan it-tip.

Permezz ta' reviżjonijiet ta' kemm id-Direttiva dwar it-Trasparenza, kif ukoll tad-Direttiva 
dwar il-Kontabilità, f'Ottubru 2011, il-Kummissjoni pproponiet li l-kumpaniji li huma attivi 
fl-industrija estrattiva jew fil-qtugħ tas-siġar fil-foresti primarji jiddivulgaw fuq bażi annwali 
l-pagamenti li jagħmlu lill-gvernijiet f'kull pajjiż, meta l-pagament ikun ġie attribwit għal 
ċertu proġett u l-materjal mogħti lill-gvern destinatarju. Dan ir-rekwiżit ikun limitat għall-
kumpaniji kbar u l-entitajiet kollha ta' interess pubbliku. 

Il-proposti mill-Kummissjoni jsegwu l-Att Dodd Frank li ġie adottat fl-Istati Uniti 
f'Lulju 2010 u li jirrikjedi li l-kumpaniji tal-industrija estrattiva (il-kumpaniji taż-żejt, tal-gass 
u li joperaw f'minjieri) li huma reġistrati mas-Securities and Exchange Commission 
jirrappurtaw b'mod pubbliku l-pagamenti lill-gvernijiet għal kull pajjiż individwali u kull 
proġett speċifiku. Il-proposta se tibni wkoll fuq l-Inizjattiva eżistenti għat-Trasparenza tal-
Industriji Estrattivi. 

Id-divulgazzjoni ta' pagamenti ta' dan it-tip lill-gvernijiet tista' tipprovdi informazzjoni 
kruċjali dwar il-fluss tad-dħul biex l-atturi tas-soċjetà ċivili u ċ-ċittadini, l-aktar fil-pajjiżi 
rikki fir-riżorsi però fqar, ikunu jistgħu jitolbu rendikont mill-gvernijiet tagħhom ta' 
għemilhom. Trasparenza aħjar tista' tippromwovi governanza aħjar, tiskoraġġixxi l-
korruzzjoni, ittejjeb ir-responsabilità tal-kumpaniji waqt li tippermetti wkoll li l-investituri 
jagħmlu deċiżjonijiet informati aħjar.

Ir-Rapporteur tilqa' bis-saħħa l-proposta tal-Kummissjoni bħala pass kbir 'il quddiem għat-
trasparenza u r-responsabilità imma tikkunsidra li ċertu punti huma ta' importanza partikulari 
fil-kuntest tal-iżvilupp. Għaldaqstant, ir-Rapporteur qed tipproponi emendi biex tinbidel id-
definizzjoni ta' proġett, jitneħħew l-eżenzjonijiet u jiġi inkluż limitu minimu ta' materjalità. 

Barra minn hekk, waqt li r-Rapporteur tirrikonoxxi l-importanza kruċjali tat-trasparenza fl-
industrija estrattiva u l-qtugħ tas-siġar fil-foresti primarji, hija temmen li l-ambitu tad-direttiva 
għandu jitwessa' peress li hemm bżonn ta' responsabilità aħjar fis-setturi kollha. Għalhekk 
ipproponiet li s-setturi industrijali kollha għandhom jirrapportaw dwar il-pagamenti, għal kull 
pajjiż b'mod individwali, u li tiġi ddivulgata data finanzjarja addizzjonali sabiex kemm l-Istati 
Membri tal-UE u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw jiġu mgħejuna jnaqqsu l-evażjoni tat-taxxa u l-
evitar tat-taxxa fis-setturi kollha. Dan hu konsistenti mal-pożizzjoni adottata mill-Parlament 
f'Marzu 2011 fir-rapport ta' Eva Joly dwar "Il-kooperazzjoni ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw 
dwar il-promozzjoni ta' governanza tajba fi kwistjonijiet tat-taxxa", li ddikjarat li r-rappurtaġġ 
għal kull pajjiż individwali għandu jkollu bażi estensiva, jinkludi l-qligħ qabel u wara t-taxxa 
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u għandu jkopri s-setturi kollha. Fil-każ tal-industriji estrattivi u s-settur tal-qtugħ tas-siġar, ir-
rappurtaġġ dwar il-pagamenti mill-impriżi f'dan is-settur għandu jsir għal kull proġett fuq bażi 
individwali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Sabiex ikun dispost għal trasparenza 
mtejba tal-pagamenti magħmula lill-
gvernijiet, impriżi kbar u entitajiet ta’ 
interess pubbliku li jkunu attivi fl-
industrija estrattiva jew fil-ħsad tal-foresti 
primarji għandhom jiddivulgaw f'rapport 
separat fuq bażi annwali pagamenti
materjali magħmula lill-gvernijiet fil-
pajjiżi fejn joperaw. Tali impriżi jkunu 
attivi f'pajjiżi rikki fir-riżorsi naturali, 
partikolarment minerali, żejt, gass naturali 
kif ukoll foresti primarji. Ir-rapport għandu 
jinkludi t-tipi ta’ pagamenti komparabbli 
għal dawk divulgati minn impriża li 
tipparteċipa fl-Inizjattiva tal-Industriji 
Estrattivi (Extractive Industry 
Transparency Initiative, EITI). L-inizjattiva 
hija wkoll komplimentari għall-Pjan ta’ 
Azzjoni FLEGT tal-UE (l-Infurzar, 
Governanza u Kummerċ tal-Liġi Forestali) 
u r-Regolament tal-Injam li jeħtieġ il-
kummerċjanti tal-prodotti tal-injam 
jeżerċitaw diliġenzadovuta sabiex jiġi 
pprevenut li jidħol injam illegali fis-suq 
tal-UE. 

(32) Sabiex tiġi prevista trasparenza mtejba 
tal-pagamenti magħmula lill-gvernijiet, l-
impriżi kbar u l-entitajiet ta’ interess 
pubbliku kollha għandhom jiddivulgaw, 
bħala parti mir-rapport annwali tad-
dikjarazzjonijiet finanzjarji, rapport dwar 
il-pagamenti materjali magħmula lill-
gvernijiet fil-pajjiżi fejn joperaw, kif ukoll 
informazzjoni finanzjarja rigward l-
attivitajiet tagħhom f'pajjiżi terzi. Fejn it-
tali impriżi jkunu attivi fl-estrazzjoni ta' 
riżorsi naturali, partikolarment minerali, 
żejt, gass naturali kif ukoll foresti primarji, 
ir-rappurtaġġ għandu jispeċifika wkoll il-
proġett jew proġetti speċifiċi li għalihom 
ġew attribwiti dawk il-pagamenti. Ir-
rapport għandu jibni fuq ir-rekwiżiti ta' 
divulgazzjoni tal-Inizjattiva tal-Industriji 
Estrattivi (Extractive Industry 
Transparency Initiative, EITI). L-inizjattiva 
hija wkoll komplimentari għall-Pjan ta’ 
Azzjoni FLEGT tal-UE (Infurzar tal-Liġi 
tal-Foresta, Governanza u Kummerċ) u r-
Regolament tal-Injam li jeħtieġ il-
kummerċjanti tal-prodotti tal-injam 
jeżerċitaw diliġenza dovuta sabiex jiġi 
pprevenut li jidħol injam illegali fis-suq 
tal-UE.

Or. en
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Ir-rapporti għandhom iservu biex 
jiffaċilitaw lill-gvernijiet ta’ pajjiżi rikki 
fir-riżorsi fl-implimentazzjoni tal-Prinċipji 
u Kriterji tal-EITI u jirrapportaw liċ-
ċittadini tagħhom il-pagamenti li tali 
gvernijiet jirċievu mill-impriżi attivi fl-
industrija estrattiva jew ħassada ta' foresti 
primarji li joperaw fil-ġuriżdizzjoni 
tagħhom. Ir-rapport għandu jinkorpora d-
divulgazzjonijiet abbażi tal-pajjiż u tal-
proġett, fejn proġett jitqies fil-livell l-aktar 
baxx ta’ unità ta’ rapportar operazzjonali 
li fih l-impriża tħejji rapporti maniġerjali 
interni regolari, bħal konċessjoni, baċin 
ġeografiku, eċċ, u fejn il-pagamenti jkunu 
attribwiti għal tali proġetti. Fid-dawl tal-
objettiv kumplessiv tal-promozzjoni ta' 
governanza tajba f'dawn il-pajjiżi, il-
materjalità tal-pagamenti li jiġu 
rrapportati għandha tiġi vvalutata b'rabta 
mal-gvern riċevent. Jistgħu jinħasbu 
kriterji varji dwar il-materjalità, bħal 
pagamenti ta’ ammont assolut, jew livell
limitu ta’ persentaġġ (bħal pagamenti 
f'eċċess fuq persentaġġ tal-PDG tal-pajjiż) 
u dawn jistgħu jiġu ddefiniti permezz ta’ 
att delegat. Ir-reġim ta’ rapportar għandu 
jkun soġġett għal rieżami u rappport mill-
Kummissjoni fi żmien ħames snin mid-
dħul fis-seħħ tad-Direttiva. Ir-rieżami 
għanu jqis l-effikaċja tar-reġim u jqis l-
iżviluppi internazzjonali inkluż 
kwistjonijiet ta’ kompetittività u sigurtà tal-
enerġija. Ir-rieżami għandu wkoll iqis l-
esperjenza tal-fassala u l-utenti tal-
informazzjoni dwar il-pagamenti u jqis 
jekk ikunx xieraq li tiġi inkluża 
informazzjoni addizzjonali dwar il-
pagament bħar-rati ta’ taxxa effettivi u d-

(33) Ir-rapporti għandhom iservu biex 
jiffaċilitaw lill-gvernijiet li jkunu 
responsabbli quddiem iċ-ċittadini tagħhom 
għall-pagamenti li tali gvernijiet jirċievu 
mill-impriżi li joperaw fil-ġuriżdizzjoni 
tagħhom. Ir-rapport għandu jinkorpora d-
divulgazzjonijiet għal kull pajjiż 
individwalment u fil-każ tal-impriżi attivi 
fl-industriji estrattivi jew fil-qtugħ tas-
siġar fil-foresti primarji, ir-rapport 
għandu jispeċifika wkoll il-proġett jew 
proġetti speċifiċi li għalihom ikunu ġew 
attribwiti dawk il-pagamenti, bi proġett 
meqjus bħala ekwivalenti għal kuntratt, 
liċenzja, kirja, konċessjoni jew ftehim 
legali ieħor li joħloq l-obbligi ta' 
kumpanija fil-qasam tat-taxxa jew tad-
dħul f'kull pajjiż fejn topera. Meta xi 
obbligi ta' pagament jiġġarbu fuq bażi 
differenti, ir-rappurtaġġ għandu jsir fuq 
dik il-bażi. Fid-dawl tal-objettiv 
kumplessiv tal-promozzjoni ta' governanza 
tajba f'dawn il-pajjiżi, il-pagamenti 
għandhom jiġu kkunsidrati bħala 
materjali jekk kwalunkwe pagament 
wieħed jew sett ta' pagamenti tal-istess tip 
jammontaw għal aktar minn EUR 15 000. 
Ir-reġim ta’ rapportar għandu jkun soġġett 
għal rieżami u rapport mill-Kummissjoni fi 
żmien ħames snin mid-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva. Ir-rieżami għandu jqis l-effikaċja 
tar-reġim u jqis l-iżviluppi internazzjonali, 
inkluż kwistjonijiet ta’ kompetittività u 
sigurtà tal-enerġija. Ir-rieżami għandu 
wkoll iqis l-esperjenza tal-fassala u l-utenti 
tal-informazzjoni dwar il-pagamenti u jqis 
jekk ikunx xieraq li tiġi inkluża 
informazzjoni addizzjonali dwar il-
pagament.
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dettalji tar-riċevent, bħal informazzjoni 
dwar il-kont bankarju. 

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Sabiex jiġu kkunsidrati l-bidliet futuri 
fil-liġijiet tal-Istati Membri u fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni rigward it-tipi ta’ 
kumpaniji, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tal-
aġġornar tal-listi ta’ impriżi li jinstabu fl-
Annessi I u II. L-użu ta’ atti delegati huwa 
meħtieġ ukoll biex jiġu adattati l-kriterji 
tad-daqs tal-impriża, minħabba li biż-
żmien l-inflazzjoni tnaqqar il-valur reali 
tagħhom. Huwa ta’ importanza partikolari 
li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluż fuq livell ta’ esperti. Sabiex tiġi 
żgurata divulgazzjoni relevanti u ta’ livell 
xieraq tal-pagament lill-gvernijiet mill-
industriji estrattivi u ħassada tal-foresti 
primarji u tiġi żgurata applikazzjoni 
uniformi ta’ din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni 
tal-kunċett ta’ materjalità tal-pagamenti.

(35) Sabiex jiġu kkunsidrati l-bidliet futuri 
fil-liġijiet tal-Istati Membri u fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni rigward it-tipi ta’ 
kumpaniji, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tal-
aġġornar tal-listi ta’ impriżi li jinstabu fl-
Annessi I u II. L-użu ta’ atti delegati huwa 
meħtieġ ukoll biex jiġu adattati l-kriterji 
tad-daqs tal-impriża, minħabba li biż-
żmien l-inflazzjoni tnaqqar il-valur reali 
tagħhom. Huwa ta’ importanza partikolari 
li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluż fuq livell ta’ esperti. 

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "Impriża attiva fl-industrija estrattiva" 
tfisser impriża b'attività li tinvolvi l-
esplorazzjoni, skoperta, l-iżvilupp u l-
estrazzjoni ta' minerali, żejd u depożiti ta' 
gass naturali, kif imsemmi fit-Taqsima B-
Diviżjoni 05 sa 08 tal-Anness I għar-
Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

1. "Impriża attiva fl-industrija estrattiva" 
tfisser impriża b'attività li tinvolvi l-
esplorazzjoni, l-iskoperta, it-trasport, l-
esportazzjoni, l-iżvilupp u l-estrazzjoni ta' 
minerali, żejt u depożiti ta' gass naturali, kif 
imsemmi fit-Taqsima B-Diviżjoni 05 sa 08 
tal-Anness I għar-Regolament (KE) 
Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Anke d-divulgazzjoni tal-pagamenti relatati mat-trasport hi importanti peress li hemm bżonn 
li jingħata rendikont tad-dħul mill-kummerċ ta' tranżitu. L-ambitu tal-attivitajiet koperti mill-
abbozz ta' proposta tal-Kummissjoni huwa anqas minn dak fl-Att Dodd Frank fl-Istati Uniti li 
jinkludi wkoll l-esportazzjoni tas-sustanzi estratti.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. "Proġett" hija ekwivalenti għal unità 
operazzjonali relatriċi speċifika fl-aktar 
livell minuri fl-impriża fejn jitħejjew 
rapporti maniġerjali interni regolari biex 
jiġi mmonitorjat l-operat tagħha.

4. "Proġett" hija ekwivalenti għall-
kuntratt, liċenzja, kirja, konċessjoni jew 
ftehim legali ieħor li joħloq l-obbligi ta' 
kumpanija fil-qasam tat-taxxa jew tad-
dħul f'kull pajjiż fejn topera Meta xi 
obbligi ta' pagament jiġġarbu fuq bażi 
differenti, ir-rappurtaġġ għandu jsir fuq 
dik il-bażi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvantaġġ tad-definizzjoni tal-Kummissjoni hu li tista' tippermetti li l-kumpaniji jfasslu 
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definizzjonijiet differenti ta' proġett, abbażi tal-istrutturi maniġerjali speċifiċi proprji 
tagħhom, li jipproduċu riżultati li ma jistgħux jitqabblu peress li jista' jkun li l-kumpaniji ma 
jkunux qed jirrappurtaw fuq bażi komuni. Il-formulazzjoni proposta tirrifletti l-fatt li 
tipikament l-industriji estrattivi u l-kumpaniji tal-qtugħ tas-siġar jakkwistaw id-drittijiet 
għall-isfruttament tar-riżorsi naturali f'żona ġeografika definita ta' pajjiż.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jeħtieġu impriżi kbar u 
l-entitajiet ta’ interess pubbliku kollha 
attivi fl-industrija estrattiva jew fil-ħsar 
ta’ foresti primarji biex iħejju u 
jippubblikaw rapport dwar il-pagamenti li 
jsiru lill-gvernijiet fuq bażi annwali.

1. L-Istati Membri jeħtieġu impriżi kbar, 
inklużi l-impriżi konġunti, u l-entitajiet ta’ 
interess pubbliku kollha jħejju u 
jippubblikaw rapport dwar il-pagamenti, 
inkużi l-pagamenti in natura,li jsiru lill-
gvernijiet fuq bażi annwali bħala parti 
mir-rapport annwali tad-dikjarazzjonijiet 
finanzjarji. F'dan ir-rapport, l-impriża 
għandha tippubblika wkoll l-
informazzjoni finanzjarja addizzjonali 
rigward l-attività tagħha f'pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rappurtaġġ dwar il-pagamenti li jsiru lill-gvernijiet u d-data finanzjarja addizzjonali 
m'għandux ikun limitat għall-industriji estrattivi u tal-qtugħ tas-siġar fil-foresti primarji, 
imma għandu japplika għas-setturi kollha. Dan ikun ta' għajnuna wkoll biex jiġu żgurati l-
istess kundizzjonijiet għal kulħadd fil-qasam tal-kompetizzjoni fejn ikunu qed joperaw l-
korporazzjonijiet multinazzjonali. Id-divulgazzjoni tal-pagamenti mhix biżżejjed biex turi li l-
kumpaniji jħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxa, u allura r-rapport għandu jirrikjedi wkoll 
informazzjoni finanzjarja addizzjonali fil-pajjiżi terzi fuq bażi individwali għal kull pajjiż (kif 
iddefinit fl-Artikolu 38). Din l-informazzjoni ma tkunx biss utli f'termini ta' evitar u evażjoni 
tat-taxxa imma tkun ukoll ta' għajnuna biex jiġi żgurat li l-investituri qed jieħdu deċiżjonijiet 
informati.
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rapport jispeċifika li ġej f'każ ta' 
materjalità għall-gvern riċevent:

1. Ir-rapport jispeċifika li ġej: 

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-informazzjoni finanzjarja 
addizzjonali rigward l-attivitajiet f'pajjiżi 
terzi għal kull pajjiż individwalment kif 
definit fil-paragrafu 3b;

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-każ ta' impriżi kbar u l-entitajiet 
kollha ta' interess pubbliku attivi fl-
industrija estrattiva u fil-qtugħ tas-siġar 
fil-foresti primarji, ir-rapport għandu, 
meta dawk il-pagamenti jkunu ġew 
attribwiti għal proġett speċifiku, 
jispeċifika wkoll l-ammont għal kull tip 
ta’ pagament, inklużi l-pagamenti in 
natura, li jkun sar għal kull proġett ta' 
dan it-tip matul sena finanzjarja, u l-
ammont totali ta’ pagamenti għal kull 
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proġett ta' dan it-tip.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm in-nuqqas ta' trasparenza fil-pagamenti lill-gvernijiet hu problema fis-setturi 
kollha, hu l-aktar viżibbli fis-setturi tal-industriji estrattivi u tal-qtugħ tas-siġar fil-foresti 
primarji fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u allura l-impriżi involuti f'dawn l-industriji għandhom 
jirrappurtaw għal kull proġett speċifiku sabiex il-komunitajiet lokali jkunu jistgħu jitolbu 
rendikont mill-gvernijiet lokali u nazzjonali tagħhom.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) pagamenti lill-forzi tas-sigurtà tal-
Istat għal servizzi tas-sigurtà;

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt f b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) it-taxxi fuq l-art u l-bini;

Or. en

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt f c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fc) it-taxxi minn ras il-għajn;
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Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt f d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fd) id-dazji u t-taxxi ta' importazzjoni u 
esportazzjoni;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt f e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fe) it-taxxi abbażi tal-konsum;

Or. en

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt f f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ff) pagamenti għall-ksur tal-liġi, bħal 
obbligi ambjentali u ta' rimedju;

Or. en
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Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) benefiċċji diretti oħra lill-gvern 
konċernat.

(g) benefiċċji oħra lill-gvern konċernat.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-pagamenti jiġu divulgati jekk 
kwalunkwe pagament wieħed jew sett ta' 
pagamenti tal-istess tip jammontaw għal 
aktar minn EUR 15 000.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar milli f'att delegat, ir-Rapporteur tqis li l-limitu minimu ta' materjalità għandu jiġi 
speċifikat bħala ċifra assoluta fid-direttiva. Il-pagamenti li jkunu relativament żgħar għal 
kumpanija multinazzjonali jistgħu jkunu ammont sinifikattiv għal pajjiż fqir li qed jiżviluppa, 
speċjalment fil-livell reġjonali jew ta' gvern lokali.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Ir-rapport għandu jispeċifika wkoll l-
informazzjoni finanzjarja addizzjonali li 
ġejja għal kull pajjiż individwalment:
(a) il-fatturat nett;
(b) il-kwantitajiet prodotti;
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(c) il-qligħ jew it-telf wara t-tassazzjoni;
(d) l-għadd totali ta’ nies impjegati u r-
rimunerazzjoni aggregata tagħhom.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 42 
sabiex tispeċifika l-kunċett tal-materjalità 
tal-pagamenti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur tqis li l-limitu minimu ta' materjalità għandu jiġi speċifikat bħala ċifra assoluta 
fid-direttiva, aktar milli f'att delegat.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rapport jeskludi kwalunkwe tip ta’ 
pagamenti li jsiru lil gvern f'pajjiż fejn id-
divulgazzjoni pubblika ta’ dan it-tip ta’ 
pagament tkun ċarament projbita mil-
leġiżlazzjoni kriminali ta' dak il-pajjiż. 
F'tali każijiet l-impriża tiddikkjara li ma 
tkunx irrapportat il-pagamenti skont il-
paragrafi 1 sa 3, u tiddivulga l-isem tal-
gvern konċernat.

imħassar

Or. en



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

MT

Ġustifikazzjoni

Il-klawżola ta' eżenzjoni għandha titħassar peress li m'hemm l-ebda evidenza li xi pajjiż 
attwalment jipprojbixxi r-rappurtaġġ ta' dan it-tip, u eżenzjoni tista' tagħti inċentiv lil xi 
gvernijiet biex jgħaddu leġiżlazzjoni dwar is-segretezza, u b'hekk tiddgħajjef din id-direttiva. 
L-Att Dodd Frank tal-Istati Uniti, li jista' jitqabbel ma' din, ma jinkludi l-ebda klawżola ta' 
eżenzjoni ta' dan it-tip.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru jeħtieġ li kwalunkwe 
impriża kbira jew entità ta’ interess 
pubbliku attiva fl-industrija estrattiva jew 
fil-ħsad ta' foresti primarji u rregolati bid-
dritt nazzjonali rispettiva biex ifasslu 
rapport konsolidat dwar il-pagamenti lill-
gvernijiet skont l-Artikoli 37 u 38 jekk dik 
l-impriża prinċipali tkun taħt l-obbligu li 
tħejji rapporti finanzjarji konsolidati kif 
stipulat fl-Artikolu 23(1) sa 23(6) ta’ din 
id-Direttiva.

1. Stat Membru jeħtieġ li kwalunkwe 
impriża kbira jew entità ta’ interess 
pubbliku rregolati bid-dritt nazzjonali 
tiegħu jfasslu rapport konsolidat dwar il-
pagamenti lill-gvernijiet skont l-Artikoli 37 
u 38 jekk dik l-impriża prinċipali tkun taħt 
l-obbligu li tħejji dikjarazzjonijiet
finanzjarji konsolidati kif stipulat fl-
Artikolu 23(1) sa 23(6) ta’ din id-Direttiva.

Or. en


