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k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací
o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES
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Pozměňovací návrh 4
Tokia Saïfi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) K zajištění větší průhlednosti plateb 
poskytnutých vládám by emitenti, jejichž 
cenné papíry jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu a kteří vykonávají 
činnosti v těžebním průmyslu nebo
v odvětví těžby dřeva v primárních lesích, 
měli zveřejňovat zvláštní zprávy
o každoročních platbách pro vlády
v zemích, v nichž působí. Zprávy by měly 
zahrnovat druhy plateb srovnatelné s těmi, 
jež jsou zveřejňovány v rámci iniciativy 
pro transparentnost těžebního průmyslu 
(EITI), a poskytnout občanské společnosti 
informace, které zajistí, aby vlády zemí 
bohatých na zdroje nesly odpovědnost za
příjmy plynoucí z využívání přírodních 
zdrojů. Tato iniciativa rovněž doplňuje 
akční plán EU FLEGT (prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví)
a nařízení v oblasti dřeva, jež ukládají 
obchodníkům s dřevařskými výrobky, aby 
vykonávali náležitou péči za účelem 
zabránění vstupu nezákonně vytěženého 
dřeva na trh EU. Podrobné požadavky jsou 
stanoveny v kapitole 9 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/../EU.

(7) K zajištění větší průhlednosti plateb 
poskytnutých vládám emitenti, jejichž 
cenné papíry jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu a kteří vykonávají 
činnosti v těžebním průmyslu nebo
v odvětví těžby dřeva v primárních lesích, 
zveřejní prohlášení o každoročních 
platbách pro vlády v zemích, v nichž 
působí. Tato prohlášení se přikládají
k ročnímu finančnímu výkazu a uvádějí, 
rozčleněné podle země a podle projektu,
druhy plateb srovnatelné s těmi, jež jsou 
zveřejňovány v rámci iniciativy pro 
transparentnost těžebního průmyslu (EITI).
Prohlášení poskytují občanské společnosti
a investorům informace o tom, jak 
příslušné vlády hospodařily s příjmy 
plynoucími z využívání přírodních zdrojů 
Tato iniciativa rovněž doplňuje akční plán 
EU FLEGT (prosazování práva, správa
a obchod v oblasti lesnictví) a nařízení
v oblasti dřeva, jež ukládají obchodníkům
s dřevařskými výrobky, aby vynakládali
náležitou péči za účelem zabránění vstupu 
nezákonně vytěženého dřeva na trh EU, 
včetně dřeva obsaženého v dřevařských 
výrobcích. Podrobné požadavky jsou 
stanoveny v kapitole 9 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/../EU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Tokia Saïfi

Návrh směrnice
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2004/109/ES
Článek 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby emitenti 
působící v těžebním průmyslu nebo
v odvětví těžby dřeva v primárních lesích, 
jak jsou vymezeny v […], vypracovali
v souladu s kapitolou 9 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/../EU(*) zprávu o každoročních
platbách provedených vládám. Zpráva se 
zveřejní nejpozději šest měsíců po 
skončení každého účetního období a je 
veřejně přístupná nejméně po dobu pěti 
let. Platby vládám se vykazují na 
konsolidované úrovni.

Členské státy vyžadují, aby emitenti 
působící v těžebním průmyslu nebo
v odvětví těžby dřeva v primárních lesích, 
jak jsou vymezeny v […], každoročně 
vypracovali v souladu s kapitolou 9 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/../EU(*) prohlášení o platbách 
provedených vládám, jež bude rozčleněno 
podle země a podle projektu, přičemž 
projektem se rozumí smlouva, licence, 
pronájem nebo jiné právní ujednání, na 
jehož základě emitent provozuje svou 
činnost a vznikají mu specifické daňové 
závazky. Toto prohlášení se přiloží
k ročnímu finančnímu výkazu a zveřejní 
nejpozději šest měsíců po skončení 
každého účetního období a je veřejně 
přístupné nejméně po dobu pěti let. Platby 
vládám se vykazují na konsolidované 
úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Tokia Saïfi

Návrh směrnice
Čl. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Přezkum

Komise do [2 roky od datu vstupu této 
směrnice v platnost] vyhodnotí provádění
a účinnost této směrnice a předloží v této 
věci Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu obsahující zejména tyto prvky:
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– zavádění systému předkládání 
prohlášení o platbách vládám;
– možnost rozšířit působnost těchto 
ustanovení na všechny emitenty, jejichž 
cenné papíry jsou přijaty k obchodování,
a to ve všech oblastech činnosti;
– zavedení sankcí.
Tato zpráva je v případě potřeby doplněna
o legislativní návrh.

Or. fr


