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Ændringsforslag 4
Tokia Saïfi

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at øge gennemsigtigheden i 
betalinger til regeringer bør udstedere, hvis 
værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, og som har aktiviteter i 
udvindingsindustrien eller i den primære 
skovbrugsindustri, offentliggøre de 
betalinger, der er foretaget til regeringer i 
de lande, hvor de opererer, i en særskilt 
årsrapport. Denne rapport bør indeholde
betalinger af samme art som dem, der 
offentliggøres i forbindelse med 
gennemsigtighedsinitiativet for 
udvindingsindustrien (Extractive Industry 
Transparency Initiative - EITI), og stille
oplysninger til rådighed for civilsamfundet 
med henblik på at holde regeringer i lande 
med mange naturressourcer ansvarlige 
for deres indtægter fra udnyttelsen af disse 
ressourcer. Initiativet supplerer også EU's 
handlingsplan om retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet (FLEGT) og 
træforordningen, der pålægger forhandlere 
af træprodukter at udvise fornøden omhu 
for at forhindre, at ulovligt fældet træ får 
adgang til EU-markedet. De detaljerede 
krav er fastlagt i kapital 9 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/../EU.

(7) For at øge gennemsigtigheden i 
betalinger til regeringer offentliggør
udstedere, hvis værdipapirer er optaget til 
handel på et reguleret marked, og som har 
aktiviteter i udvindingsindustrien eller i 
den primære skovbrugsindustri, hvert år de 
betalinger, der er foretaget til regeringer i 
de lande, hvor de opererer. Denne 
erklæring vedføjes årsregnskabet og 
indeholder for hvert enkelt land og hvert 
enkelt projekt betalinger af samme art som 
dem, der offentliggøres i forbindelse med 
gennemsigtighedsinitiativet for 
udvindingsindustrien (Extractive Industry 
Transparency Initiative - EITI).  Denne 
erklæring stiller oplysninger til rådighed 
for civilsamfundet og investorer om de 
pågældende regeringers forvaltning af 
deres indtægter fra udnyttelsen af disse 
ressourcer. Initiativet supplerer også EU's 
handlingsplan om retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet (FLEGT) og 
træforordningen, der pålægger forhandlere 
af træprodukter at udvise fornøden omhu 
for at forhindre, at ulovligt fældet træ får 
adgang til EU-markedet. De detaljerede 
krav er fastlagt i kapital 9 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/../EU.

Or. fr
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Ændringsforslag 5
Tokia Saïfi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2004/109/EF
Artikel 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kræver, at udstedere, der 
er aktive i udvindingsindustrien eller i den 
primære skovbrugsindustri, jf. […], 
udarbejder en årsrapport om betalinger til 
regeringer i overensstemmelse med kapitel 
9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/../EU(*). Rapporten offentliggøres 
senest seks måneder efter udgangen af 
hvert regnskabsår og forbliver offentligt 
tilgængelig i mindst fem år. Betalinger til 
regeringer rapporteres på koncernniveau.

Medlemsstaterne kræver, at udstedere, der 
er aktive i udvindingsindustrien eller i den 
primære skovbrugsindustri, jf. […], hvert 
år udarbejder en erklæring for hvert 
enkelt land og hvert enkelt projekt om 
betalinger til regeringer i 
overensstemmelse med kapitel 9 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/../EU(*), idet der ved projekt forstås 
en kontrakt, licens, leasingaftale eller 
anden retlig aftale, i henhold til hvilken 
udstederen driver sin virksomhed, og som 
giver anledning til bestemte 
indtægtsmæssige forpligtelser. Denne 
erklæring vedføjes årsregnskabet og
offentliggøres senest seks måneder efter 
udgangen af hvert regnskabsår og forbliver 
offentligt tilgængelig i mindst fem år. 
Betalinger til regeringer rapporteres på 
koncernniveau.

Or. fr

Ændringsforslag 6
Tokia Saïfi

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Gennemgang

 [to år efter dette direktivs 
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ikrafttrædelsesdato] evaluerer 
Kommissionen direktivets gennemførelse 
og effektivitet og aflægger beretning til 
Europa-Parlamentet og Rådet, særlig 
hvad angår følgende elementer:
– gennemførelsen af ordningen med 
offentliggørelse af betalinger til 
regeringer
– muligheden for generelt at anvende 
disse bestemmelser på alle udstedere, hvis 
værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, uanset udstedernes 
virksomhedsområde
– gennemførelsen af sanktioner.
Beretningen ledsages om nødvendigt af et 
lovgivningsforslag.

Or. fr


