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Predlog spremembe 4
Tokia Saïfi

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam bi morali izdajatelji, katerih 
vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na 
reguliranem trgu in opravljajo dejavnost v 
ekstraktivni industriji ali v primarni 
gozdarski industriji, v ločenem letnem 
poročilu razkriti plačila vladam v državah, 
kjer poslujejo. Poročilo bi moralo 
vsebovati oblike plačil, primerljiva s 
tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki 
sodelujejo v pobudi za preglednost 
ekstraktivne industrije (EITI) in civilni 
družbi dajejo informacije, da jim vlade 
držav, ki so bogate z viri, odgovarjajo za 
prejemke od izkoriščanja naravnih virov. 
Pobuda dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU 
izvrševanja zakonodaje, upravljanja in 
trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in 
uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi 
izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se 
preprečilo nezakonito prihajanje lesa na 
trge EU. Zahteve so podrobno opredeljene 
v Poglavju 9 Direktive 2011/../EU 
Evropskega parlamenta in Sveta.

(7) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam izdajatelji, katerih vrednostni 
papirji so sprejeti v trgovanje na 
reguliranem trgu in opravljajo dejavnost v 
ekstraktivni industriji, letno v deklaraciji 
razkrijejo plačila vladam v državah, kjer 
poslujejo. Deklaracija je priložena 
računovodskim izkazom in v njej so za 
vsako državo in projekt navedene oblike 
plačil, primerljiva s tistimi, ki jih 
razkrivajo podjetja, ki sodelujejo v pobudi 
za preglednost ekstraktivne industrije 
(EITI). Deklaracija civilni družbi in 
vlagateljem daje informacije o upravljanju 
zadevnih vlad s prejemki od izkoriščanja 
naravnih virov. Pobuda dopolnjuje tudi 
Akcijski načrt EU izvrševanja zakonodaje, 
upravljanja in trgovanja na področju 
gozdov (FLEGT) in uredbo o lesu, ki od 
trgovcev z lesnimi izdelki, da se obnašajo 
skrbno, da bi se preprečilo nezakonito 
prihajanje lesa na trge EU. Zahteve so 
podrobno opredeljene v Poglavju 9 
Direktive 2011/../EU Evropskega 
parlamenta in Sveta.

Or. fr

Predlog spremembe 5
Tokia Saïfi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2004/109/ES
Člen 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da izdajatelji, ki 
opravljajo dejavnost v ekstraktivni 
industriji ali v sektorju izkoriščanja 
prvotnih gozdov, kakor je opredeljena v 
[…], v skladu s Poglavjem 9 Direktive 
2011/../EU Evropskega parlamenta in 
Sveta(*), vsako leto pripravijo poročilo o 
plačilih vladam. Poročilo se objavi
najpozneje šest mesecev po koncu vsakega 
poslovnega leta in je javno dostopno 
najmanj pet let. O plačilih vladam se 
poroča na konsolidirani ravni.

Države članice zahtevajo, da izdajatelji, ki 
opravljajo dejavnost v ekstraktivni 
industriji ali v sektorju izkoriščanja 
prvotnih gozdov, kakor je opredeljena v 
[…], vsako leto in v skladu s Poglavjem 9 
Direktive 2011/../EU Evropskega 
parlamenta in Sveta(*), pripravijo 
deklaracijo za vsako državo in projekt o 
plačilih vladam, kjer projekt pomeni 
pogodbo, dovoljenje, zakup ali drug 
pravni sporazum, v skladu s katerim 
izdajatelj deluje in ki je vir specifičnih 
dohodkovnih obveznosti. Deklaracija je 
priložena letnim računovodskim izkazom 
in objavljena najpozneje šest mesecev po 
koncu vsakega poslovnega leta in je javno 
dostopno najmanj pet let. O plačilih 
vladam se poroča na konsolidirani ravni.

Or. fr

Predlog spremembe 6
Tokia Saïfi

Predlog direktive
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 a
Pregled

Komisija do [2 leti po datumu začetka 
veljavnosti te direktive] oceni izvajanje in 
učinkovitost te direktive ter Evropskemu 
parlamentu in Svetu poroča, zlasti glede 
naslednjih vidikov:
– poročanje o plačilih vladam;
– možnost posplošitve teh določb za vse 
izdajatelje, katerih vrednostni papirji so 
sprejeti v trgovanje, ne glede na sektor, v 
katerem delujejo;
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– izvajanje sankcij.
Poročilo se po potrebi predloži skupaj z 
zakonodajnim predlogom.

Or. fr


