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Изменение 4
Tokia Saïfi

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, 
извършвани към правителства, 
емитентите, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран 
пазар, и които развиват дейност в 
добивната промишленост или в 
дърводобива от девствени гори, следва 
ежегодно да оповестяват в отделен 
отчет плащанията към правителствата 
на държавите, в които извършват 
дейността си. Отчетът следва да 
включва информация за видовете 
плащания, сходни с тези, които се 
оповестяват в съответствие с 
Инициативата за прозрачност на 
добивната промишленост (EITI), което 
да даде възможност на гражданското 
общество да държи сметка на 
правителствата на държавите, 
притежаващи природни богатства, 
за приходите им от тяхната 
експлоатация. Инициативата също 
така допълва Плана за действие на ЕС за 
прилагане на законодателството в 
областта на горите, управлението и 
търговията (FLEGT) и Регламента 
относно дървения материал, който 
изисква търговците на изделия от 
дървен материал да извършват 
надлежна проверка за предотвратяване 
на внос на незаконно добит дървен 
материал на пазара в ЕС. Подробните 
изисквания са посочени в глава 9 от 
Директива 2011/../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета.

(7) За да се осигури по-голяма
прозрачност на плащанията, 
извършвани към правителства, 
емитентите, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран 
пазар, и които развиват дейност в 
добивната промишленост или в 
дърводобива от девствени гори, 
оповестяват плащанията към 
правителствата на държавите, в които 
извършват дейността си. Декларацията 
се прилага към годишните финансови 
отчети, като в нея се посочват, по 
държави и по проекти, видовете 
плащания, сходни с тези, които се 
оповестяват в съответствие с 
Инициативата за прозрачност на 
добивната промишленост (EITI). 
Декларацията предоставя на 
гражданското общество и 
инвеститорите информация относно 
управлението, от страна на 
съответните правителства, на
приходите от експлоатацията на 
природните богатства. Инициативата 
също така допълва Плана за действие на 
ЕС за прилагане на законодателството в 
областта на горите, управлението и 
търговията (FLEGT) и Регламента 
относно дървения материал, който 
изисква търговците на изделия от 
дървен материал да извършват 
надлежна проверка за предотвратяване 
на внос на незаконно добит дървен 
материал на пазара в ЕС. Подробните 
изисквания са посочени в глава 9 от 
Директива 2011/../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета.
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Изменение 5
Tokia Saïfi

Предложение за директива
Член 1– параграф 1 – точка 5
Директива 2004/109/ЕО
Член 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
емитентите, които развиват дейност в 
областта на добивната промишленост 
или дърводобива от девствени гори, 
според определението в […], в 
съответствие с глава 9 от 
Директива 2011 г./../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета (*) ежегодно да 
изготвят отчет за плащанията си към 
правителства. Отчетът се публикува 
не по-късно от шест месеца след края на 
всяка финансова година и остава на 
разположение на обществеността в 
продължение на най-малко пет години.
Плащанията към правителства се 
отчитат на консолидирано равнище.

Държавите членки изискват от 
емитентите, които развиват дейност в 
областта на добивната промишленост 
или дърводобива от девствени гори, 
според определението в […], ежегодно 
да изготвят в съответствие с глава 9 от 
Директива 2011 г./../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета (*) декларация 
по държави и по проекти за 
плащанията си към правителства, като 
проект означава договор, лиценз, 
лизинг или друго правно споразумение, 
по силата на което даден емитент 
извършва дейност и от което 
възникват неговите конкретни 
приходни задължения. Декларацията
се прилага към годишните финансови 
отчети и се публикува не по-късно от 
шест месеца след края на всяка 
финансова година и остава на 
разположение на обществеността в 
продължение на най-малко пет години.
Плащанията към правителства се 
отчитат на консолидирано равнище.
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Изменение 6
Tokia Saïfi

Предложение за директива
Член 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
Преразглеждане

До [2 години от датата на влизане в 
сила на настоящата директива] 
Комисията прави оценка на 
изпълнението и ефикасността на 
настоящата директива и докладва на 
Европейския парламент и на Съвета, 
по-специално що се отнася до 
следните елементи:
– прилагането на системата за 
отчитане на плащанията към 
правителства;
– възможността разпоредбите да се 
прилагат по отношение на всички 
издатели, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване, независимо 
от сектора, в който извършват 
дейност;
– прилагането на санкциите.
При необходимост докладът се 
придружава от законодателно 
предложение.

Or. fr


