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Módosítás 4
Tokia Saïfi

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kormányoknak teljesített kifizetések 
fokozott átláthatóságának biztosítása 
érdekében azon kibocsátóknak, akiknek 
értékpapírjait szabályozott piacra 
bevezették, és a nyersanyag-kitermelő 
iparágban, illetve elsődleges erdők 
fakitermelésében tevékenykednek, évente
külön beszámolóban kellene közzétenniük
a működésük helye szerinti országok 
kormányai részére teljesített kifizetéseket.
A beszámolónak tartalmaznia kell a 
nyersanyag-kitermelő iparágak 
átláthatóságára irányuló kezdeményezés
(EITI) keretében közzétetthez hasonló 
kifizetéstípusokat, és olyan információkat
kell nyújtania a civil társadalom számára,
amelyek alapján a nyersanyagban gazdag 
országok kormányainak el kellene 
számolniuk a természeti erőforrások 
hasznosításából származó bevételeikkel. A 
kezdeményezés kiegészíti az EU FLEGT 
cselekvési tervét (az erdészeti jogszabályok 
végrehajtása, az erdészeti irányítás és az 
erdészeti termékek kereskedelme) és a fára 
és fatermékekre vonatkozó rendeletet is, 
amely előírja a fatermékek kereskedői 
számára, hogy kellő gondossággal járjanak 
el az illegális faanyagok uniós piacra való 
bejutásának megakadályozása érdekében.
A részletes követelményeket a 2011/.../EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. 
fejezete határozza meg.

(7) A kormányoknak teljesített kifizetések 
fokozott átláthatóságának biztosítása 
érdekében azon kibocsátók, akiknek 
értékpapírjait szabályozott piacra 
bevezették, és a nyersanyag-kitermelő 
iparágban tevékenykednek, évente
nyilatkoznak a működésük helye szerinti 
országok kormányai részére teljesített 
kifizetésekről. E nyilatkozatot az éves 
pénzügyi kimutatásokhoz kell csatolni és 
benne országonként és projektenként fel 
kell sorolni a nyersanyag-kitermelő 
iparágak átláthatóságára irányuló 
kezdeményezés (EITI) keretében 
közzétetthez hasonló kifizetéstípusokat.  E 
nyilatkozat információkat nyújt a civil 
társadalom és a befektetők számára arról,
hogy az érintett kormányok miként kezelik
a természeti erőforrások hasznosításából 
származó bevételeiket. A kezdeményezés 
kiegészíti az EU FLEGT cselekvési tervét
(az erdészeti jogszabályok végrehajtása, az 
erdészeti irányítás és az erdészeti termékek 
kereskedelme) és a fára és fatermékekre 
vonatkozó rendeletet is, amely előírja a 
fatermékek kereskedői számára, hogy kellő 
gondossággal járjanak el az illegális 
faanyagok uniós piacra való bejutásának 
megakadályozása érdekében. A részletes 
követelményeket a 2011/.../EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 9. fejezete 
határozza meg.

Or. fr
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2004/109/EK irányelv
6 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelezik a […]-ben 
meghatározott nyersanyag-kitermelő 
iparágban, illetve elsődleges erdők 
fakitermelésében tevékenykedő 
kibocsátókat, hogy a 2011/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv(*) 9. 
fejezetével összhangban évente készítsenek
beszámolót a kormányok részére teljesített 
kifizetésekről. A beszámolót minden 
pénzügyi év végét követően hat hónapon 
belül közzé kell tenni; a beszámolónak
legalább öt évig nyilvánosan elérhetőnek 
kell lennie. A kormányok részére teljesített 
kifizetéseket összevont alapon kell 
feltüntetni a beszámolóban.

A tagállamok kötelezik a […]-ben 
meghatározott nyersanyag-kitermelő 
iparágban, illetve elsődleges erdők 
fakitermelésében tevékenykedő 
kibocsátókat, hogy évente és a 2011/…/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv(*) 9. 
fejezetével összhangban készítsenek
országonként és projektenként 
nyilatkozatot a kormányok részére 
teljesített kifizetésekről, ahol a projekt 
olyan szerződést, engedélyt, lízinget vagy 
más jogi megállapodást jelent, amely 
alapján a kibocsátó működik, és amely a 
bevételek tekintetében számára külön 
kötelezettségeket eredményez. E 
nyilatkozatot az éves pénzügyi 
kimutatásokhoz kell csatolni és minden 
pénzügyi év végét követően hat hónapon 
belül közzé kell tenni; legalább öt évig 
nyilvánosan elérhetőnek kell lennie. A 
kormányok részére teljesített kifizetéseket 
összevont alapon kell feltüntetni a 
beszámolóban.

Or. fr
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A Bizottság [az ezen irányelv 
hatálybalépését követő 2 év]-ig értékeli 
ezen irányelv végrehajtását és 
hatékonyságát, valamint jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
különösen az alábbi elemekről:
– a kormányok részére teljesített 
kifizetésekre vonatkozó nyilatkozattételi 
rendszer végrehajtása;
- e rendelkezések kiterjeszthetősége a 
piacra bevezetett értékpapírok 
kibocsátóinak összességére, tevékenységi 
ágazatuktól függetlenül;
– a szankciók végrehajtása.
A jelentést adott esetben jogalkotási 
javaslattal együtt kell benyújtani.

Or. fr


