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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Tokia Saïfi

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Aby sa zabezpečila lepšia
transparentnosť platieb vládam, emitenti, 
ktorých cenné papiere sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu a ktorí 
vykonávajú činnosti v oblasti ťažobného 
priemyslu alebo v odvetví ťažby dreva 
v primárnych lesoch, by mali každoročne 
v rámci samostatnej správy zverejňovať 
platby uhrádzané vládam v krajinách, 
v ktorých pôsobia. V tejto správe by sa 
mali uvádzať typy platieb porovnateľné 
s tými, ktoré sa uvádzajú na základe 
iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom 
priemysle (EITI), a poskytovať tak
občianskej spoločnosti informácie, na 
základe ktorých môžu byť vlády krajín
bohatých na zdroje brané na 
zodpovednosť za príjmy pochádzajúce
z využívania prírodných zdrojov. Táto 
iniciatíva je doplnkom k akčnému plánu 
EÚ FLEGT (pre vynútiteľnosť práva, 
správu a obchod v lesnom hospodárstve) 
a nariadeniu týkajúceho sa dreva, ktoré 
vyžadujú obchodníkov s výrobkami 
z dreva, aby s náležitou starostlivosťou, 
aby sa zabránilo vstupu nelegálneho dreva 
na trh EÚ Podrobné požiadavky sú 
vymedzené v kapitole 9 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2011/../EÚ.

(7) S cieľom zabezpečiť väčšiu 
transparentnosť platieb vládam zverejňujú
emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
a ktorí vykonávajú činnosti v oblasti 
ťažobného priemyslu alebo v odvetví 
ťažby dreva v primárnych lesoch, 
každoročne správu o platbách
uhrádzaných vládam v krajinách, 
v ktorých pôsobia. Táto správa sa pripája 
k ročným finančným výkazom a uvádzajú 
sa v nej typy platieb porovnateľné s tými, 
ktoré sa uvádzajú na základe iniciatívy pre 
transparentnosť v ťažobnom priemysle 
(EITI), rozčlenené podľa jednotlivých 
krajín a projektov. Táto správa poskytuje
občianskej spoločnosti a investorom
informácie o riadení príjmov 
pochádzajúcich z využívania prírodných 
zdrojov vládami príslušných krajín. Táto 
iniciatíva je doplnkom k akčnému plánu 
EÚ FLEGT (pre vynútiteľnosť práva, 
správu a obchod v lesnom hospodárstve) 
a nariadeniu týkajúceho sa dreva, ktoré 
vyžadujú od obchodníkov s výrobkami 
z dreva, aby konali s náležitou 
starostlivosťou s cieľom zabrániť vstupu 
nelegálneho dreva na trh EÚ. Podrobné 
požiadavky sú vymedzené v kapitole 9 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/../EÚ.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Tokia Saïfi

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 2004/109/ES
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty vyžadujú od emitentov 
pôsobiacich v oblasti ťažobného priemyslu 
alebo v odvetví ťažby dreva v primárnych 
lesoch podľa definície v […], aby v zmysle 
kapitoly 9 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/../EÚ(*) 
vypracovali každoročnú správu o platbách 
uhrádzaných vládam. Správa sa zverejňuje
najneskôr šesť mesiacov po skončení 
každého finančného roka a zostane verejne 
dostupná najmenej päť rokov. Platby 
uhrádzané vládam sa vykazujú na 
konsolidovanej úrovni.

Členské štáty vyžadujú od emitentov 
pôsobiacich v oblasti ťažobného priemyslu 
alebo v odvetví ťažby dreva v primárnych 
lesoch podľa definície v […], aby v zmysle 
kapitoly 9 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/../EÚ(*) 
každoročne vypracovali pre každú krajinu 
a projekt správu o platbách uhrádzaných 
vládam, pričom pod projektom sa rozumie 
zmluva, licencia, prenájom alebo iná 
právna dohoda, podľa ktorej emitent 
vykonáva svoju činnosť a na základe 
ktorej vznikajú špecifické záväzky 
v oblasti príjmov. Táto správa sa pripája 
k ročným finančným výkazom, zverejňuje 
sa najneskôr šesť mesiacov po skončení 
každého účtovného obdobia a zostane 
verejne dostupná najmenej päť rokov. 
Platby uhrádzané vládam sa vykazujú na 
konsolidovanej úrovni.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Tokia Saïfi

Návrh smernice
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a
Preskúmanie

Komisia [2 roky od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice] preskúma 
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vykonávanie a účinnosť tejto smernice 
a predloží o tom správu Európskemu 
parlamentu a Rade, najmä pokiaľ ide 
o tieto skutočnosti:
– uplatňovanie systému zverejňovania 
platieb uhrádzaných vládam;
– možnosť rozšíriť tieto ustanovenia na 
všetkých emitentov, ktorých cenné papiere 
sú prijaté na obchodovanie, bez ohľadu 
na oblasť ich činnosti;
– uplatňovanie sankcií.
Spolu so správou sa v prípade potreby 
predloží legislatívny návrh.

Or. fr


