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Muudatusettepanek 4
Tokia Saïfi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et tagada valitsustele tehtud maksete 
suurem läbipaistvus, peaksid emitendid, 
kelle väärtpaberid on lubatud kauplemiseks 
reguleeritud turgudele ning kelle 
tegevusvaldkondadeks on mäetööstus või 
ürgmetsade raie, avaldama eraldi 
aruandes iga aasta kohta maksed, mis on 
tehtud nende riikide valitsustele, kus nad 
tegutsevad. Aruanne peaks sisaldama
nende maksete tüüpe, mis on võrreldavad 
nendele, mis on avaldatud mäetööstuse 
läbipaistvust käsitleva algatuse alusel, ning 
selles antaks tsiviilühiskonnale teavet, 
mille alusel saab panna ressursirikaste 
riikide valitsusi aru andma loodusvarade 
kasutamisest saadud tulude kohta. Algatus 
täiendab ka ELi FLEGTi tegevuskava 
(metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 
metsahaldus ja puidukaubandus) ja 
puidumäärust, millega nõutakse, et 
puidutoodetega kauplejad järgivad 
hoolsusnõudeid, et ennetada illegaalse 
puidu jõudmist ELi turule. Üksikasjalikud 
nõuded on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2011/../EL 9. peatükis.

(7) Et tagada valitsustele tehtud maksete 
suurem läbipaistvus, avaldavad emitendid, 
kelle väärtpaberid on lubatud kauplemiseks 
reguleeritud turgudele ning kelle 
tegevusvaldkondadeks on mäetööstus või 
ürgmetsade raie, iga aasta kohta maksed, 
mis on tehtud nende riikide valitsustele, 
kus nad tegutsevad. See aruanne lisatakse 
raamatupidamise aastaaruandele ning see 
sisaldab riikide ja projektide kaupa nende 
maksete tüüpe, mis on võrreldavad 
nendega, mis on avaldatud mäetööstuse 
läbipaistvust käsitleva algatuse alusel. 
Aruandes antakse kodanikuühiskonnale ja 
investoritele teavet loodusvarade 
kasutamisest saadud tulude haldamise 
kohta asjaomaste valitsuste poolt. Algatus 
täiendab ka ELi FLEGTi tegevuskava 
(metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 
metsahaldus ja puidukaubandus) ja 
puidumäärust, millega nõutakse, et 
puidutoodetega kauplejad järgivad 
hoolsusnõudeid, et ennetada illegaalse 
puidu jõudmist ELi turule. Üksikasjalikud 
nõuded on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2011/../EL 9. peatükis.

Or. fr
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – esimene lõik – punkt 5
Direktiiv 2004/109/EÜ
Artikkel 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et mäetööstuses või 
ürgmetsade raietööstuses tegutsevad 
emitendid, nagu määratletud [...], 
koostavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2011/.../EL(*) 
9. peatükile igal aastal aruande valitsustele 
tehtud maksete kohta. Aruanne
avalikustatakse hiljemalt kuue kuu 
möödumisel pärast iga majandusaasta 
lõppu ja see jääb avalikult kättesaadavaks 
vähemalt viieks aastaks. Valitsustele tehtud 
maksete kohta antakse aru konsolideeritult.

Liikmesriigid nõuavad, et mäetööstuses või 
ürgmetsade raietööstuses tegutsevad 
emitendid, nagu määratletud [...], 
koostavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2011/.../EL(*) 
9. peatükile igal aastal aruande riikide ja 
projektide kaupa valitsustele tehtud 
maksete kohta, projekti, milles määratakse 
kindlaks leping, litsents, rendileping või 
mõni muu juriidiline kokkulepe, mille 
kohaselt emitent tegutseb ja milles 
määratakse kindlaks emitendi 
konkreetsed kohustused seoses tuludega. 
Aruanne lisatakse majandusaasta 
aruandele ja avalikustatakse hiljemalt 
kuue kuu möödumisel pärast iga 
majandusaasta lõppu ja see jääb avalikult 
kättesaadavaks vähemalt viieks aastaks. 
Valitsustele tehtud maksete kohta antakse 
aru konsolideeritult.

Or. fr
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Läbivaatamine

Komisjon hindab [kaks aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva] 
käesoleva direktiivi rakendamist ja 
tõhusust ning esitab Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule aruande, mis 
käsitleb muu hulgas järgmist:
– valitsustele tehtud maksete 
aruandesüsteemi rakendamine;
– võimalus muuta kõnealused sätted 
üldkasutatavateks kõikide emitentide 
puhul, kelle väärtpaberid on lubatud 
kauplemisele, sõltumata nende 
tegevusvaldkonnast;
– sanktsioonide rakendamine.
Kui see on asjakohane, lisatakse 
aruandele seadusandlik ettepanek.

Or. fr


