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Amendamentul 4
Tokia Saïfi

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a plăților către guverne, 
emitenții ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată și care desfășoară activități în 
cadrul industriilor extractive sau de 
exploatare a pădurilor primare trebuie să 
publice, într-un raport anual separat,
plățile efectuate către guvernele țărilor în 
care operează. Acest raport trebuie să 
includă tipuri de plăți comparabile cu cele 
raportate în temeiul Inițiativei privind 
transparența în industriile extractive (EITI)
și să pună la dispoziția societății civile 
informații care să determine guvernele din 
țările bogate în resurse să răspundă 
pentru veniturile obținute în urma 
exploatării resurselor naturale. Inițiativa 
vine în completarea Planului de acțiune al 
UE referitor la aplicarea legislației, 
guvernanța și schimburile comerciale în 
domeniul forestier (FLEGT) și a 
regulamentului privind exploatarea 
lemnului care prevăd obligația 
comercianților de produse din lemn de a 
acționa cu precauție pentru a împiedica 
intrarea pe piața UE a lemnului ilegal.
Obligațiile detaliate sunt definite în 
capitolul 9 din Directiva 2011/../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

(7) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a plăților către guverne, 
emitenții ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată și care desfășoară activități în 
cadrul industriilor extractive sau de 
exploatare a pădurilor primare ar trebui să 
declare anual plățile efectuate către 
guvernele țărilor în care operează. Această 
declarație ar trebui anexată la situațiile 
financiare anuale și ar trebui să 
menționeze, pentru fiecare țară și pentru 
fiecare proiect, tipurile de plăți 
comparabile cu cele raportate în temeiul 
Inițiativei privind transparența în 
industriile extractive (EITI). Declarația ar 
trebui să pună la dispoziția societății civile
și a investitorilor informații privind 
gestionarea de către guvernele în cauză a 
veniturilor obținute în urma exploatării 
resurselor naturale. Inițiativa vine în 
completarea Planului de acțiune al UE 
referitor la aplicarea legislației, guvernanța
și schimburile comerciale în domeniul 
forestier (FLEGT) și a regulamentului 
privind exploatarea lemnului care prevăd 
obligația comercianților de produse din 
lemn de a acționa cu precauție pentru a 
împiedica intrarea pe piața UE a lemnului 
ilegal. Obligațiile detaliate sunt definite în 
capitolul 9 din Directiva 2011/.../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

Or. fr
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Amendamentul 5
Tokia Saïfi

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Directiva 2004/109/CE
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre solicită emitenților activi 
în industria extractivă sau de exploatare a 
pădurilor primare, așa cum sunt definite în 
[...], să întocmească, în conformitate cu 
capitolul 9 din Directiva 2011/../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului
(*), un raport anual privind plățile 
efectuate către guverne. Raportul se face
public cel târziu la șase luni după sfârșitul 
fiecărui exercițiu financiar și rămâne la 
dispoziția publicului pentru cel puțin cinci 
ani. Plățile efectuate către guverne se 
raportează la nivel consolidat.

Statele membre solicită emitenților activi 
în industria extractivă sau de exploatare a 
pădurilor primare, așa cum sunt definite în 
[...], să întocmească, pe bază anuală și în 
conformitate cu capitolul 9 din Directiva 
2011/../UE a Parlamentului European și a 
Consiliului (*), o declarație pentru fiecare 
țară și pentru fiecare proiect privind 
plățile efectuate către guverne, un proiect 
putând desemna un contract, o 
autorizație, o închiriere sau orice alt 
acord juridic în temeiul căruia un emitent 
își desfășoară activitățile și care 
generează responsabilități specifice în 
ceea ce privește veniturile. Această 
declarație se anexează la situațiile 
financiare anuale și se face publică cel 
târziu la șase luni după sfârșitul fiecărui 
exercițiu financiar și rămâne la dispoziția 
publicului pentru cel puțin cinci ani. Plățile 
efectuate către guverne se raportează la 
nivel consolidat.

Or. fr

Amendamentul 6
Tokia Saïfi

Propunere de directivă
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
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Reexaminarea
[La doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive], Comisia evaluează 
punerea în aplicare și eficacitatea 
prezentei directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului, în 
special în ceea ce privește următoarele 
elemente:
- implementarea sistemului de declarare a 
plăților efectuate către guverne;
- posibilitatea de a extinde aceste dispoziții 
la toți emitenții ale căror valori mobiliare 
sunt admise la tranzacționare, indiferent 
de sectorul lor de activitate;
- aplicarea sancțiunilor.
Raportul este însoțit de un proiect 
legislativ, după caz.

Or. fr


