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Pakeitimas 4
Tokia Saïfi

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, 
emitentai, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir 
kurie plėtoja veiklą gavybos ar neliesto 
miško medienos ruošos sektoriuose, turėtų
kasmet atskiroje ataskaitoje nurodyti šalių, 
kuriose jie veikia, valdžios institucijoms 
atliktus mokėjimus. Šioje ataskaitoje būtų
nurodomi mokėjimai pagal tipus, 
atitinkančius tuos, kurie atskleidžiami 
pagal Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvą (EITI), ir pilietinei visuomenei
būtų teikiama informacija, kuria 
remdamasi ji galėtų daug išteklių turinčių 
šalių valdžios institucijas įpareigoti 
atsiskaityti už savo pajamas iš gamtos 
išteklių naudojimo. Ši iniciatyva taip pat 
papildo ES veiksmų planą dėl miškų teisės 
aktų vykdymo, valdymo ir prekybos
(FLEGT) ir Medienos reglamentą, kuriuose 
medienos produktų prekybiautojai
įpareigojami taikyti deramo tikrinimo 
sistemą, kad mediena nepasiektų ES rinkos 
neteisėtai. Išsamūs reikalavimai apibrėžti 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/../ES 9 skyriuje;

(7) siekiant užtikrinti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, 
emitentai, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir 
kurie plėtoja veiklą gavybos ar neliesto 
miško medienos ruošos sektoriuose, 
kasmet nurodo šalių, kuriose jie veikia, 
valdžios institucijoms atliktus mokėjimus.
Ši deklaracija pridedama prie metinių 
finansinių ataskaitų rinkinio ir joje
nurodomi mokėjimai pagal šalį ir projektą, 
atitinkantys tuos, kurie atskleidžiami pagal 
Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą
(EITI). Deklaracijoje pateikiama 
informacija pilietinei visuomenei ir 
investuotojams apie atitinkamų valdžios
institucijų pajamų iš gamtos išteklių 
naudojimo valdymą. Ši iniciatyva taip pat
papildo ES veiksmų planą dėl miškų teisės 
aktų vykdymo, valdymo ir prekybos
(FLEGT) ir Medienos reglamentą, kuriuose 
medienos produktų prekiautojai
įpareigojami taikyti deramo tikrinimo 
sistemą, kad mediena nepasiektų ES rinkos 
neteisėtai. Išsamūs reikalavimai apibrėžti 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/../ES 9 skyriuje;
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Pakeitimas 5
Tokia Saïfi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
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Direktyva 2004/109/EB
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad emitentai, 
veikiantys gavybos ar neliesto miško 
medienos ruošos pramonės sektoriuose, 
kaip apibrėžta […], pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/.../ES(*) 9 skyrių kasmet parengtų
valdžios institucijoms atliktų mokėjimų 
ataskaitą. Ataskaita viešai paskelbiama ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius pasibaigus 
kiekvieniems finansiniams metams ir 
viešai prieinama mažiausiai penkerius 
metus. Mokėjimai valdžios institucijoms 
ataskaitoje nurodomi konsoliduotu 
lygmeniu.

Valstybės narės reikalauja, kad emitentai, 
veikiantys gavybos ar neliesto miško 
medienos ruošos pramonės sektoriuose, 
kaip apibrėžta […], kasmet parengtų, pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/.../ES (*) 9 skyrių, deklaraciją pagal 
šalį ir projektą apie valdžios institucijoms
atliktus mokėjimus, šiuo atveju projektas 
yra sutartis, licencija, nuomos sutartis ar 
kitas teisinis susitarimas, pagal kurį 
reglamentuojama emitento veikla ir dėl 
kurio randasi tam tikrų su pajamomis 
susijusių įsipareigojimų. Ši deklaracija 
pridedama prie metinių finansinių 
ataskaitų rinkinio ir viešai paskelbiama ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius pasibaigus 
kiekvieniems finansiniams metams ir 
viešai prieinama mažiausiai penkerius 
metus. Mokėjimai valdžios institucijoms 
ataskaitoje nurodomi konsoliduotu 
lygmeniu.

Or. fr

Pakeitimas 6
Tokia Saïfi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Persvarstymas

Komisija [per 2 metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos] įvertina šios direktyvos 
įgyvendinimą ir efektyvumą bei pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
už tai, kaip laikomasi šios direktyvos 
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nuostatų, ypač kai tai susiję su šiais 
aspektais:
– dėl valdžios institucijoms atliktų 
mokėjimų ataskaitų teikimo 
įgyvendinimo;
– dėl galimybės taikyti šias nuostatas 
visiems emitentams, kurių vertybiniais 
popieriais leista prekiauti, koks bebūtų 
veiklos sektorius; 
– dėl sankcijų taikymo.
Prireikus kartu su ataskaita pateikiamas 
pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto.

Or. fr


