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Tarkistus 4
Tokia Saïfi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Valtioille maksettujen 
rahoitusosuuksien suuremman avoimuuden 
takaamiseksi liikkeeseenlaskijoiden, joiden 
arvopapereita on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla ja 
jotka toimivat kaivosteollisuudessa tai 
aarniometsien hakkuuteollisuudessa, olisi 
julkaistava vuosittain erillinen kertomus
maksuista, joita ne ovat toimintamaissaan 
suorittaneet valtiolle. Näiden kertomusten 
tiedot vastaisivat kaivosteollisuuden 
avoimuutta koskevan EITI-aloitteen 
(Extractive Industries Transparency 
Initiative) puitteissa annettavia tietoja ja 
antaisivat kansalaisyhteiskunnan käyttöön 
tietoja, joiden perusteella runsaasti 
resursseja hallussaan pitävien maiden 
hallituksia voitaisiin vaatia ilmoittamaan
luonnonvarojen hyödyntämisestä 
saamansa tulot. Aloite täydentää EU:n 
FLEGT-toimintasuunnitelmaa 
(metsälainsäädännön soveltamisen 
valvonta, metsähallinto ja puukauppa) sekä 
puutavara-asetusta, jossa vaaditaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien noudattavan 
asianmukaista huolellisuutta estääkseen 
laittomasti korjatun puun pääsyn EU:n 
markkinoille. Vaatimukset on määritelty 
tarkemmin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/…/EU 
9 luvussa.

(7) Valtioille maksettujen 
rahoitusosuuksien suuremman avoimuuden 
takaamiseksi liikkeeseenlaskijoiden, joiden 
arvopapereita on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla ja 
jotka toimivat kaivosteollisuudessa tai 
aarniometsien hakkuuteollisuudessa, 
julkaisevat vuosittain maksut, joita ne ovat 
toimintamaissaan suorittaneet valtiolle. 
Tämä ilmoitus liitetään vuosittaisiin 
tilinpäätöksiin, ja siinä ilmoitetaan 
maittain ja hankkeittain
kaivosteollisuuden avoimuutta koskevan 
EITI-aloitteen (Extractive Industries 
Transparency Initiative) puitteissa 
annettavia tietoja. Tämä ilmoitus antaa
kansalaisyhteiskunnan ja sijoittajien 
käyttöön tietoja siitä, miten kyseiset 
hallitukset hallinnoivat luonnonvarojen 
hyödyntämisestä saamiaan tuloja. Aloite 
täydentää EU:n FLEGT-
toimintasuunnitelmaa (metsälainsäädännön 
soveltamisen valvonta, metsähallinto ja 
puukauppa) sekä puutavara-asetusta, jossa 
vaaditaan puutuotteilla kauppaa käyvien 
noudattavan asianmukaista huolellisuutta 
estääkseen laittomasti korjatun puun 
pääsyn EU:n markkinoille. Vaatimukset on 
määritelty tarkemmin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/…/EU 9 luvussa.
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Tarkistus 5
Tokia Saïfi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2004/109/CE
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
liikkeeseenlaskijat, jotka toimivat […]:ssa 
määritellyissä kaivannaisteollisuudessa tai 
aarniometsien hakkuuteollisuudessa, on
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/../EU(*) 9 luvun 
mukaisesti julkistettava vuosittain 
kertomus valtioille suoritetuista maksuista. 
Kertomus on julkistettava viimeistään 
kuusi kuukautta tilikauden päättymisen 
jälkeen, ja sen on oltava julkisesti 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan. 
Valtioille suoritetut maksut ilmoitetaan 
konsolidoituina.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
liikkeeseenlaskijat, jotka toimivat […]:ssa 
määritellyissä kaivannaisteollisuudessa tai 
aarniometsien hakkuuteollisuudessa, on 
vuosittain ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/../EU(*) 9 
luvun mukaisesti julkistettava maa- ja 
hankekohtainen ilmoitus valtioille 
suoritetuista maksuista sekä hankkeessa 
määrättävä sopimus, lisenssi, 
vuokrasopimus tai muu oikeudellinen 
sopimus, jonka nojalla liikkeeseenlaskija 
toimii ja joka johtaa 
erityisvelvollisuuksiin tulojen suhteen.
Ilmoitus on liitettävä vuosittaisiin 
tilinpäätöksiin ja julkistettava viimeistään 
kuusi kuukautta tilikauden päättymisen 
jälkeen, ja sen on oltava julkisesti 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan. 
Valtioille suoritetut maksut ilmoitetaan 
konsolidoituina.
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Tarkistus 6
Tokia Saïfi

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Uudelleentarkastelu
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Komissio [2 vuotta tämän direktiivin 
voimaan astumisen jälkeen] arvioi tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa ja toimivuutta 
ja laatii Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa 
käsitellään seuraavia seikkoja:
– valtioille suoritettujen maksujen 
ilmoitusjärjestelmän täytäntöönpano;
– mahdollisuus laajentaa näitä 
säännöksiä koskemaan kaupankäynnin 
kohteeksi otettavien arvopaperien 
liikkeeseenlaskijoita kaikilla aloilla;
– sanktioiden täytäntöönpano.
Kertomuksen ohella julkaistaisiin 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.
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