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Τροπολογία 4
Tokia Saïfi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να υπάρχει αυξημένη 
διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που 
καταβάλλονται στις κυβερνήσεις, οι 
εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες είναι 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά και οι οποίοι ασκούν 
δραστηριότητες στους κλάδους της 
εξόρυξης ή της υλοτομίας από πρωτογενή 
δάση θα πρέπει να γνωστοποιούν σε 
χωριστή έκθεση, σε ετήσια βάση, τις 
πληρωμές που καταβάλλουν στις 
κυβερνήσεις στις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Η έκθεση θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τύπους πληρωμών 
συγκρίσιμους με εκείνους που 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την 
Πρωτοβουλία Διαφάνειας Εξορυκτικών 
Βιομηχανιών (ΠΔΕΒ) και θα παρέχουν
στην κοινωνία των πολιτών πληροφορίες 
προκειμένου να καθίστανται οι
κυβερνήσεις χωρών πλούσιων σε 
φυσικούς πόρους υπόλογες για τα έσοδα
που έχουν από την εκμετάλλευση φυσικών 
πόρων. Η πρωτοβουλία είναι επίσης 
συμπληρωματική προς το Σχέδιο Δράσης 
FLEGT της ΕΕ (Επιβολή της δασικής 
νομοθεσίας, Διακυβέρνηση και Εμπόριο) 
και τον κανονισμό για την ξυλεία, βάσει 
των οποίων απαιτείται από τους 
εμπορευομένους προϊόντα ξυλείας να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ώστε να 
παρεμποδίζεται η εισαγωγή παράνομης 
ξυλείας στην αγορά της ΕΕ. Οι 
λεπτομερείς απαιτήσεις ορίζονται στο 
κεφάλαιο 9 της οδηγίας 2011/../ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(7) Προκειμένου να υπάρχει αυξημένη 
διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που 
καταβάλλονται στις κυβερνήσεις, οι 
εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες είναι 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά και οι οποίοι ασκούν 
δραστηριότητες στους κλάδους της 
εξόρυξης ή της υλοτομίας από πρωτογενή 
δάση γνωστοποιούν, σε ετήσια βάση, τις 
πληρωμές που καταβάλλουν στις 
κυβερνήσεις στις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Η γνωστοποίηση 
αυτή προσαρτάται στις ετήσιες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και 
αναφέρει, σε ανά χώρα βάση καθώς και 
ανά έργο βάση, τους τύπους πληρωμών  
που είναι συγκρίσιμοι με εκείνους που 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την 
πρωτοβουλία διαφάνειας εξορυκτικών 
βιομηχανιών (ΠΔΕΒ), Η γνωστοποίηση 
αυτή παρέχει στην κοινωνία των πολιτών 
και στους επενδυτές πληροφορίες σχετικά 
με τη διαχείριση από τις ενδιαφερόμενες
κυβερνήσεις, των εσόδων που 
προέρχονται από την εκμετάλλευση 
φυσικών πόρων. Η πρωτοβουλία είναι 
επίσης συμπληρωματική προς το Σχέδιο 
Δράσης FLEGT της ΕΕ (Επιβολή της 
δασικής νομοθεσίας, Διακυβέρνηση και 
Εμπόριο) και τον κανονισμό για την 
ξυλεία, βάσει των οποίων απαιτείται από 
τους εμπορευομένους προϊόντα ξυλείας να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ώστε να 
παρεμποδίζεται η εισαγωγή παράνομης 
ξυλείας στην αγορά της ΕΕ. Οι 
λεπτομερείς απαιτήσεις ορίζονται στο 
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Συμβουλίου. κεφάλαιο 9 της οδηγίας 2011/../ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 5
Tokia Saïfi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2004/109/ΕΚ
Άρθρο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εκδότες 
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους της εξόρυξης ή της υλοτομίας από 
πρωτογενή δάση, όπως ορίζονται στ… [...], 
να καταρτίζουν, σύμφωνα με το κεφάλαιο 
9 της οδηγίας 2011/../ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), 
έκθεση για τις πληρωμές τις οποίες 
καταβάλλουν στις κυβερνήσεις σε ετήσια 
βάση. Η έκθεση δημοσιεύεται το αργότερο 
έξι μήνες μετά τη λήξη κάθε οικονομικού 
έτους και παραμένει διαθέσιμη στο κοινό 
τουλάχιστον για πέντε έτη. Οι πληρωμές 
προς τις κυβερνήσεις αναφέρονται σε 
ενοποιημένη βάση.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εκδότες 
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους της εξόρυξης ή της υλοτομίας από 
πρωτογενή δάση, όπως ορίζονται στ… [...], 
να καταρτίζουν, σε ετήσια βάση και 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 9 της οδηγίας 
2011/../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (*),  γνωστοποίηση 
ανά χώρα και ανά έργο για τις πληρωμές 
τις οποίες καταβάλλουν στις κυβερνήσεις,
όπου ένα έργο σημαίνει σύμβαση, άδεια, 
χρηματοδοτική μίσθωση ή άλλη νόμιμη 
συμφωνία βάσει της οποίας 
δραστηριοποιείται ένας εκδότης και η 
οποία έχει ως αποτέλεσμα συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις από πλευράς εισοδήματος.
Η γνωστοποίηση αυτή προσαρτάται στις 
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
και δημοσιεύεται το αργότερο έξι μήνες 
μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους και 
παραμένει διαθέσιμη στο κοινό 
τουλάχιστον για πέντε έτη. Οι πληρωμές 
προς τις κυβερνήσεις αναφέρονται σε 
ενοποιημένη βάση.
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Τροπολογία 6
Tokia Saïfi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 a
Επανεξέταση

Η Επιτροπή [δύο έτη από την 
ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας 
οδηγίας], αξιολογεί την εφαρμογή και την 
αποτελεσματικότητα της παρούσας 
οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση  ιδίως όσον αφορά τα 
ακόλουθα στοιχεία:
- τη λειτουργία του συστήματος υποβολής 
δήλωσης σχετικά με τις πληρωμές προς 
τις κυβερνήσεις·
- τη δυνατότητα επέκτασης της ισχύος 
των διατάξεων αυτών στο σύνολο των 
εκδοτών των οποίων οι κινητές αξίες 
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, 
όποιος και να είναι ο τομέας 
δραστηριότητάς τους· 
- την επιβολή των κυρώσεων.
Η έκθεση υποβάλλεται μαζί με 
νομοθετική πρόταση, εφόσον κριθεί 
σκόπιμο.
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