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Alteração 4
Tokia Saïfi

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de reforçar a transparência dos 
pagamentos em benefício de governos, os 
emitentes cujos valores mobiliários estejam 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado e que desenvolvem 
atividades nas indústrias extrativas ou na 
exploração de florestas primárias devem 
divulgar, num relatório anual separado,
os pagamentos feitos aos governos dos 
países onde operam. Este relatório deve 
mencionar tipos de pagamentos 
semelhantes aos pagamentos cuja 
declaração está prevista no âmbito da 
Iniciativa para a Transparência nas 
Indústrias Extrativas (ITIE) e porão à 
disposição da sociedade civil informações
que lhe permitam pedir contas aos
governos de países ricos em recursos 
sobre as receitas da exploração dos 
recursos naturais. Esta iniciativa 
complementa o Plano de Ação para a 
aplicação da legislação, a governação e o 
comércio no setor florestal (FLEGT) e o 
Regulamento relativo à madeira, que 
impõe aos operadores a devida diligência, a 
fim de impedir a entrada no mercado da 
UE de madeira e produtos derivados 
provenientes de explorações ilícitas. Os 
requisitos pormenorizados são 
especificados no capítulo 9 da Diretiva 
2011/../UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

(7) A fim de reforçar a transparência dos 
pagamentos em benefício de governos, os 
emitentes cujos valores mobiliários estejam 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado e que desenvolvem 
atividades nas indústrias extrativas
declaram os pagamentos feitos aos 
governos dos países onde operam. Essa 
declaração é anexada às demonstrações 
financeiras anuais e discrimina, país por 
país e projeto por projeto, os tipos de 
pagamentos semelhantes aos pagamentos 
cuja declaração está prevista no âmbito da 
Iniciativa para a Transparência nas 
Indústrias Extrativas (ITIE). Essa 
declaração fornece à sociedade civil e aos 
investidores informações sobre a gestão, 
levada a cabo pelos governos respetivos, 
das receitas da exploração dos recursos 
naturais. Esta iniciativa complementa o 
Plano de Ação para a aplicação da 
legislação, a governação e o comércio no 
setor florestal (FLEGT) e o Regulamento 
relativo à madeira, que impõe aos 
operadores a devida diligência, a fim de 
impedir a entrada no mercado da UE de 
madeira e produtos derivados provenientes 
de explorações ilícitas. Os requisitos 
pormenorizados são especificados no 
capítulo 9 da Diretiva 2011/../UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. fr
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Alteração 5
Tokia Saïfi

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5
Diretiva 2004/109/CE
Artigo 6 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que, 
em conformidade com o Capítulo 9 da 
Diretiva 2011/S../EU do Parlamento 
Europeu e do Conselho (*), os emitentes 
que desenvolvem atividades na indústria 
extrativa ou na exploração de florestas 
primárias, na aceção da [...], elaborem um 
relatório sobre os pagamentos feitos a 
governos numa base anual. O relatório 
deve ser divulgado o mais tardar seis 
meses após o termo de cada exercício e
deve ser mantido à disposição do público 
durante pelo menos cinco anos. Os 
pagamentos a governos devem ser 
divulgados a nível consolidado.

Os Estados-Membros devem exigir que,
em conformidade com o Capítulo 9 da 
Diretiva 2011/S../UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (*), os emitentes 
que desenvolvem atividades na indústria 
extrativa ou na exploração de florestas 
primárias, na aceção da [...], elaborem, 
numa base anual, uma declaração país 
por país e projeto por projeto sobre os 
pagamentos feitos a governos, entendendo-
se por projeto um contrato, licença, 
arrendamento ou outra figura jurídica ao 
abrigo da qual um emitente opere e que 
dê origem a responsabilidades específicas 
em termos de rendimento. Essa 
declaração é anexada às demonstrações 
financeiras anuais e é tornada pública, o 
mais tardar, seis meses após o termo de 
cada exercício e mantida à disposição do 
público durante pelo menos cinco anos. Os 
pagamentos a governos devem ser 
divulgados a nível consolidado.

Or. fr

Alteração6
Tokia Saïfi

Proposta de directiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2-A
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Revisão
A Comissão avaliará [dois anos após a 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva] a aplicação e a eficácia da 
presente diretiva, de que notificará o 
Parlamento Europeu e o Conselho, 
nomeadamente no que diz respeito aos 
seguintes elementos:
– a aplicação da prestação de informações 
relativamente aos pagamentos a 
governos;
– a possibilidade de generalizar estas 
disposições ao conjunto dos emitentes 
cujos valores mobiliários são admitidos à 
negociação, independentemente do 
respetivo setor de atividade;
– a aplicação das sanções.
O relatório será transmitido juntamente 
com uma proposta legislativa, se for caso 
disso.

Or. fr


