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Amendement 4
Tokia Saïfi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te voorzien in meer transparantie 
als het gaat om betalingen aan regeringen, 
moeten uitgevende instellingen waarvan de 
effecten tot de handel op gereglementeerde 
markten zijn toegelaten en die actief zijn in 
de winningsindustrie of de houtkap in 
primaire wouden, jaarlijks in een 
afzonderlijk verslag de betalingen 
bekendmaken die zijn gedaan aan de 
regeringen van de landen waarin zij actief 
zijn. Het verslag moet soorten betalingen 
bevatten die vergelijkbaar zijn met die 
welke op grond van het initiatief inzake 
transparantie van winningsindustrieën 
(EITI) moeten worden verstrekt en moet
het maatschappelijk middenveld informatie 
verstrekken om regeringen van landen die 
rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen 
verantwoordelijk te houden voor hun 
inkomsten uit de exploitatie van natuurlijke 
hulpbronnen. Het initiatief vult ook het 
FLEGT-actieplan van de EU 
(wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) en de houtverordening aan 
die vereisen dat handelaren in 
houtproducten gepaste zorgvuldigheid aan 
de dag leggen om te voorkomen dat 
illegaal hout de EU-markt binnenkomt. De 
nadere vereisten zijn gedefinieerd in 
hoofdstuk 9 van Richtlijn 2011/../EU van 
het Europees Parlement en de Raad.

(7) Om te voorzien in meer transparantie 
als het gaat om betalingen aan regeringen, 
moeten uitgevende instellingen waarvan de 
effecten tot de handel op gereglementeerde 
markten zijn toegelaten en die actief zijn in 
de winningsindustrie of de houtkap in 
primaire wouden, jaarlijks de betalingen 
bekendmaken die zijn gedaan aan de 
regeringen van de landen waarin zij actief 
zijn. Deze bekendmaking wordt bij het 
jaarlijkse financieel overzicht gevoegd en 
bevat, op land- en projectspecifieke basis,
soorten betalingen die vergelijkbaar zijn 
met die welke op grond van het initiatief 
inzake transparantie van 
winningsindustrieën (EITI) moeten worden 
verstrekt. Deze bekendmaking verstrekt
het maatschappelijk middenveld en 
beleggers informatie over het beheer, door 
de betrokken regeringen, van hun 
inkomsten uit de exploitatie van natuurlijke 
hulpbronnen. Het initiatief vult ook het 
FLEGT-actieplan van de EU 
(wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) en de houtverordening aan 
die vereisen dat handelaren in 
houtproducten gepaste zorgvuldigheid aan 
de dag leggen om te voorkomen dat 
illegaal hout de EU-markt binnenkomt. De 
nadere vereisten zijn gedefinieerd in 
hoofdstuk 9 van Richtlijn 2011/../EU van 
het Europees Parlement en de Raad.

Or. fr



PE491.070v01-00 4/5 AM\903956NL.doc

NL

Amendement 5
Tokia Saïfi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten eisen van de uitgevende 
instellingen die actief zijn in de 
winningsindustrie of de houtkap in 
primaire wouden, zoals gedefinieerd in 
[…] dat zij, in overeenstemming met 
hoofdstuk 9 van Richtlijn 2011/../EU van 
het Europees Parlement en de Raad(*), 
jaarlijks een verslag opstellen over hun 
betalingen aan regeringen. Dit verslag
moet uiterlijk zes maanden na het einde 
van elk boekjaar openbaar worden gemaakt 
en moet ten minste vijf jaar openbaar 
beschikbaar blijven. Betalingen aan 
regeringen moeten op geconsolideerd 
niveau worden gemeld.

De lidstaten eisen van de uitgevende 
instellingen die actief zijn in de 
winningsindustrie of de houtkap in 
primaire wouden, zoals gedefinieerd in 
[…] dat zij, jaarlijks en in 
overeenstemming met hoofdstuk 9 van
Richtlijn 2011/../EU van het Europees 
Parlement en de Raad(*), een 
bekendmaking op land- en 
projectspecifieke basis opstellen over hun 
betalingen aan regeringen, waarbij onder 
project wordt verstaan een contract, een 
licentie, een pacht- of een andere 
juridische overeenkomst op grond 
waarvan de uitgevende instelling actief is 
en die de aanleiding vormt voor haar 
kortlopende verplichtingen. Deze 
bekendmaking moet bij het jaarlijkse 
financieel overzicht worden gevoegd en
uiterlijk zes maanden na het einde van elk 
boekjaar openbaar worden gemaakt en 
moet ten minste vijf jaar openbaar 
beschikbaar blijven. Betalingen aan 
regeringen moeten op geconsolideerd 
niveau worden gemeld.

Or. fr

Amendement 6
Tokia Saïfi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Evaluatie

Uiterlijk [2 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] beoordeelt de 
Commissie de tenuitvoerlegging en de 
doeltreffendheid van deze richtlijn en 
brengt zij verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad, in het bijzonder 
over de volgende elementen:
– de werking van het systeem van 
bekendmaking van betalingen aan 
regeringen;
– de mogelijkheid om deze bepalingen uit 
te breiden tot alle uitgevende instellingen 
waarvan de effecten tot de handel zijn 
toegelaten, ongeacht de sector waarin zij 
actief zijn;
– de toepassing van de sancties.
Dit verslag wordt, indien nodig, samen 
met een wetgevingsvoorstel ingediend.

Or. fr


