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Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Selleks et tagada valitsemissektori 
üksustele tehtud maksete suurem 
läbipaistvus, peaksid mäetööstuse või 
ürgmetsade raiega tegelevad
suurettevõtjad ja avaliku huvi üksused27

avaldama kord aastas eraldi aruande 
valitsemissektori üksustele tehtud oluliste 
maksete kohta riikides, kus nad tegutsevad.
Sellised ettevõtjad tegutsevad riikides, kus 
on rikkalikult loodusvarasid, eelkõige
maavarasid, naftat, maagaasi ja
ürgmetsasid. Aruanne peaks sisaldama 
seda liiki makseid, mis on võrreldavad
mäetööstuse läbipaistvuse algatuses 
osaleva ettevõtja avalikustatud maksetega.
See algatus täiendab ka ELi FLEGT 
tegevuskava (mis käsitleb 
metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, 
metsahaldust ja puidukaubandust)28 ja 
puidumäärust29, millega nõutakse 
puittoodetega kauplejatelt 
hoolsuskohustuse täitmist, et hoida ära 
ebaseadusliku puidu sisenemist ELi turule.

(32) Selleks et tagada valitsemissektori 
üksustele tehtud maksete suurem 
läbipaistvus, peaksid kõik suurettevõtjad ja 
avaliku huvi üksused avaldama
aruandeaasta finantsaruandes aruande 
valitsemissektori üksustele tehtud oluliste 
maksete kohta riikides, kus nad tegutsevad, 
samuti täiendava finantsteabe oma 
tegevuse kohta kolmandates riikides. Kui
sellised ettevõtjad tegelevad loodusvarade, 
eelkõige maavarade, nafta, maagaasi ja
ürgmetsade ekspluateerimisega, tuleb 
aruandes nimetada ka konkreetne projekt 
või konkreetsed projektid, millega seoses 
makseid tehti. Aruanne peaks lähtuma
mäetööstuse läbipaistvuse algatuse 
avaldamisnõuetest. See algatus täiendab ka 
ELi FLEGT tegevuskava (mis käsitleb 
metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, 
metsahaldust ja puidukaubandust)28 ja 
puidumäärust29, millega nõutakse 
puittoodetega kauplejatelt 
hoolsuskohustuse täitmist, et hoida ära 
ebaseadusliku puidu sisenemist ELi turule.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kõnealused aruanded peaksid aitama
ressursirikastel riikidel rakendada 
mäetööstuse läbipaistvuse algatuse
põhimõtteid ja kriteeriume30 ning anda 
oma kodanikele aru maksetest, mida 
sellised valitsemissektori üksused saavad
nende jurisdiktsioonis mäetööstuse või 
ürgmetsade raiega tegelevatelt ettevõtjatelt. 
Aruanne peaks sisaldama andmeid riigi-
ja projektipõhiselt, kusjuures projekti 
loetakse kõige madalamaks tegutsevaks 
aruandeüksuseks, mille kohta ettevõtja 
koostab korrapäraselt ettevõttesiseseid 
tegevusaruandeid, nagu kontsessioon, 
maardla jne, mille puhul maksed on 
seotud projektidega. Pidades silmas üldist 
eesmärki edendada nendes riikides head 
valitsemistava, tuleks hinnata aruandes 
kajastatavate maksete olulisust makseid 
saava valitsemissektori üksuse 
seisukohalt. Ette tuleks näha 
mitmesugused olulisuse kriteeriumid, 
nagu absoluutsummas maksed või 
protsentuaalne künnis (näiteks maksed, 
mis ületavad teatavat protsentuaalset osa 
riigi SKPst), mis on võimalik määratleda 
delegeeritud õigusakti kaudu. Komisjon
peaks aruandluskorra läbi vaatama ja 
esitama selle kohta aruande viie aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Läbivaatamisel tuleks kaaluda
aruandluskorra tõhusust ja võtta arvesse 
rahvusvahelisi arengusuundumusi, 
sealhulgas konkurentsivõime ja 
energiajulgeoleku küsimusi. Samuti tuleks
läbivaatamise käigus arvesse võtta
makseteabe koostajate ja kasutajate 
kogemusi ning kaaluda, kas oleks 
asjakohane lisada maksete kohta täiendavat 
teavet, nagu tegelikud maksumäärad ja 
makse saaja andmed, näiteks teave 
pangakonto kohta.

(33) Kõnealused aruanded peaksid aitama
valitsustel rakendada aruandluskohustuse 
ja läbipaistvuse standardeid, mis on 
vähemalt võrdväärsed mäetööstuse 
läbipaistvuse algatuse põhimõtete ja 
kriteeriumidega30, ning anda oma 
kodanikele aru maksetest, mida sellised 
valitsemissektori üksused ja kohalikud 
ning piirkondlikud ametiasutused saavad. 
Mäetööstuses, digitaalteenuste ja 
telekommunikatsiooni infrastruktuuris, 
põllumajanduses, kalanduses, 
suuremahulises energiatootmises või
ehitussektoris tegutsevate või ürgmetsade 
raiega tegelevate ettevõtjate ja avaliku 
huvi üksuste aruannetes avaldatakse 
maksed valitsemissektori üksustele ka
projektipõhiselt, kusjuures „projekt” 
tähendab tegevusüksust, mis on loodud 
ühe või mitme litsentsi, kontsessiooni, 
lepingu või muu konkreetse õigusliku 
kokkuleppe alusel, millest tulenevad 
fiskaalsed või parafiskaalsed kohustused.
Pidades silmas üldist eesmärki edendada 
nendes riikides head valitsemistava,
määratakse aruandes kajastatavate 
maksete olulisuse künnis nii, et see 
piirdub projektidega, mille puhul maksete 
kogusumma on suurem kui 50 000 eurot.
Komisjon vaatab aruandluskorra läbi ja 
esitab selle kohta aruande nelja aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Läbivaatamisel kaalutakse
aruandluskorra tõhusust ja võetakse
arvesse rahvusvahelisi arengusuundumusi, 
sealhulgas konkurentsivõime, teadmiste ja
kommunikatsioonivõimaluste 
kättesaadavuse, toiduga kindlustatuse ja
energiajulgeoleku küsimusi. Samuti
võetakse läbivaatamise käigus arvesse 
makseteabe koostajate ja kasutajate 
kogemusi ning kaalutakse, kas oleks 
asjakohane lisada maksete kohta täiendavat 
teavet, nagu tegelikud maksumäärad ja 
makse saaja andmed, näiteks teave 
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pangakonto kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kõnealused aruanded peaksid aitama
ressursirikastel riikidel rakendada 
mäetööstuse läbipaistvuse algatuse 
põhimõtteid ja kriteeriume30 ning anda 
oma kodanikele aru maksetest, mida 
sellised valitsemissektori üksused saavad 
nende jurisdiktsioonis mäetööstuse või 
ürgmetsade raiega tegelevatelt
ettevõtjatelt. Aruanne peaks sisaldama 
andmeid riigi- ja projektipõhiselt, 
kusjuures projekti loetakse kõige 
madalamaks tegutsevaks 
aruandeüksuseks, mille kohta ettevõtja
koostab korrapäraselt ettevõttesiseseid 
tegevusaruandeid, nagu kontsessioon, 
maardla jne, mille puhul maksed on 
seotud projektidega. Pidades silmas üldist 
eesmärki edendada nendes riikides head 
valitsemistava, tuleks hinnata aruandes 
kajastatavate maksete olulisust makseid 
saava valitsemissektori üksuse 
seisukohalt. Ette tuleks näha 
mitmesugused olulisuse kriteeriumid, 
nagu absoluutsummas maksed või 
protsentuaalne künnis (näiteks maksed, 
mis ületavad teatavat protsentuaalset osa 
riigi SKPst), mis on võimalik määratleda 
delegeeritud õigusakti kaudu. Komisjon 
peaks aruandluskorra läbi vaatama ja 
esitama selle kohta aruande viie aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Läbivaatamisel tuleks kaaluda 
aruandluskorra tõhusust ja võtta arvesse 
rahvusvahelisi arengusuundumusi, 

(33) Kõnealused aruanded peaksid aitama
valitsustel anda oma kodanikele aru 
maksetest, mida sellised valitsemissektori 
üksused saavad nende jurisdiktsioonis
tegutsevatelt ettevõtjatelt. Aruanne peaks 
sisaldama andmeid riigipõhiselt ning 
mäetööstuse ja ürgmetsade raiega 
tegelevate ettevõtjate puhul tuleks 
aruandes nimetada ka konkreetne projekt 
või konkreetsed projektid, millega seoses 
makseid tehti, kusjuures projektina 
käsitletakse lepingut, litsentsi, 
rendilepingut, kontsessiooni või muud 
õiguslikku kokkulepet, millest lähtuvad
ettevõtja maksukohustused ja tulust 
tulenevad kohustused igas riigis, kus 
ettevõtja tegutseb. Kui maksekohustused 
põhinevad teistsugusel alusel, lähtub 
aruandlus sellest alusest. Pidades silmas 
üldist eesmärki edendada nendes riikides 
head valitsemistava, loetakse maksed 
oluliseks, kui makse või sama liiki
maksete summa on suurem kui 25 000 
eurot. Komisjon peaks aruandluskorra läbi 
vaatama ja esitama selle kohta aruande viie 
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Läbivaatamisel tuleks kaaluda 
aruandluskorra tõhusust ja võtta arvesse 
rahvusvahelisi arengusuundumusi, 
sealhulgas konkurentsivõime ja 
energiajulgeoleku küsimusi. Samuti tuleks 
läbivaatamise käigus arvesse võtta 
makseteabe koostajate ja kasutajate 
kogemusi ning kaaluda, kas oleks 
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sealhulgas konkurentsivõime ja 
energiajulgeoleku küsimusi. Samuti tuleks 
läbivaatamise käigus arvesse võtta 
makseteabe koostajate ja kasutajate 
kogemusi ning kaaluda, kas oleks 
asjakohane lisada maksete kohta täiendavat 
teavet, nagu tegelikud maksumäärad ja 
makse saaja andmed, näiteks teave 
pangakonto kohta.

asjakohane lisada maksete kohta täiendavat 
teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Selleks et võtta arvesse liikmesriikide 
õigusaktide ja ettevõtjate liike käsitlevate 
liidu õigusaktide edasisi muudatusi, peaks 
komisjonil olema õigus võtta aluslepingu 
artikli 290 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte I ja II lisas loetletud ettevõtjate 
loendite ajakohastamise kohta. 
Delegeeritud õigusakte on vaja kasutada ka 
ettevõtja suuruse kriteeriumide 
kohandamiseks, kuivõrd aja möödudes 
vähendab inflatsioon nende reaalväärtust. 
On eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Selleks et tagada mäetööstuse ja 
ürgmetsade raiega tegelevate ettevõtjate 
poolt valitsemissektori üksustele tehtud 
maksete asjakohane ja sobiv 
avalikustamise tase ning käesoleva 
direktiivi ühtne rakendamine, peaks 
komisjonil olema õigus võtta 
asutamislepingu artikli 290 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte maksete olulisuse 
mõiste täpsustamiseks.

(35) Selleks et võtta arvesse liikmesriikide 
õigusaktide ja ettevõtjate liike käsitlevate 
liidu õigusaktide edasisi muudatusi, peaks 
komisjonil olema õigus võtta aluslepingu 
artikli 290 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte I ja II lisas loetletud ettevõtjate 
loendite ajakohastamise kohta. 
Delegeeritud õigusakte on vaja kasutada ka 
ettevõtja suuruse kriteeriumide 
kohandamiseks, kuivõrd aja möödudes 
vähendab inflatsioon nende reaalväärtust. 
On eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Mäetööstuse ettevõtja” − ettevõtja, kes 
tegeleb maavarade, nafta- ja 
maagaasivarude uurimise, avastamise, 
arendamise ja kaevandamisega ning 
kellele on osutatud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/200634

I lisa B jao osades 05−08.

1. „Ettevõtja” − kõrgeima tasandi 
emaettevõtja, kes avaldab Euroopa Liidus 
konsolideeritud finantsaruandeid, 
kusjuures ettevõtjate rühma, kelle kohta 
emaettevõtja aruandeid koostab, kuuluvad 
tütarettevõtjad, filiaalid, alalised 
esindused, ühisettevõtjad ja 
sidusettevõtjad.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Mäetööstuse ettevõtja” − ettevõtja, kes 
tegeleb maavarade, nafta- ja 
maagaasivarude uurimise, avastamise, 
arendamise ja kaevandamisega ning kellele 
on osutatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/200634 I 
lisa B jao osades 05−08.

1. „Mäetööstuse ettevõtja” − ettevõtja, kes 
tegeleb maavarade, nafta- ja 
maagaasivarude uurimise, avastamise, 
transpordi, ekspordi, arendamise ja 
kaevandamisega ning kellele on osutatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1893/2006 I lisa B jao osades 
05−08.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Catherine Bearder
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „Projekt” − ettevõtja kõige madalam 
tegutsev aruandeüksus, mille kohta
ettevõtja koostab korrapäraseid 
ettevõttesiseseid tegevusaruandeid selle 
tegevuse jälgimiseks.

4. „Projekt” − leping, litsents, rendileping, 
kontsessioon või muu õiguslik kokkulepe, 
millest lähtuvad ettevõtja
maksukohustused ja tulust tulenevad 
kohustused igas riigis, kus ettevõtja
tegutseb. Kui maksekohustused põhinevad 
teistsugusel alusel, lähtub aruandlus 
sellest alusest.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. „Ettevõtja koosseisu kuuluvad 
üksused” − tütarettevõtjad, 
sidusettevõtjad, ühisettevõtjad, alalised 
esindused ja muud kauplemisüksused, 
mida loetakse tervikuna või osaliselt 
ettevõtja osaks ning mida käsitletakse 
ettevõtja aruandeaasta finantsaruandes.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kohustavad mäetööstuse 
või ürgmetsade raiega tegelevaid 
suurettevõtjad ja avaliku huvi üksusi kord 
aastas koostama ja avaldama 
valitsemissektorile tehtud maksete aruande.

1. Liikmesriigid kohustavad
suurettevõtjaid ja avaliku huvi üksusi kord 
aastas koostama, laskma auditeerida ja 
avaldama aruandeaasta finantsaruandes
valitsemissektorile tehtud maksete aruande.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kohustavad mäetööstuse 
või ürgmetsade raiega tegelevaid
suurettevõtjad ja avaliku huvi üksusi kord 
aastas koostama ja avaldama 
valitsemissektorile tehtud maksete aruande.

1. Liikmesriigid kohustavad suurettevõtjad, 
sh ühisettevõtjaid, ja avaliku huvi üksusi 
kord aastas koostama ja avaldama
aruandeaasta finantsaruandes
valitsemissektorile tehtud maksete, sh 
mitterahaliste maksete aruande.
Nimetatud aruandes avaldavad ettevõtjad 
ka täiendava finantsteabe oma tegevuse 
kohta kolmandates riikides.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kohustavad mäetööstuse 
või ürgmetsade raiega tegelevaid
suurettevõtjad ja avaliku huvi üksusi kord 
aastas koostama ja avaldama 
valitsemissektorile tehtud maksete aruande.

1. Liikmesriigid kohustavad suurettevõtjaid 
ja avaliku huvi üksusi kord aastas 
koostama ja avaldama valitsemissektorile 
tehtud maksete aruande. Aruandes 
käsitletakse ka tervikuna või osaliselt 
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suurettevõtja osaks loetavate 
sidusettevõtjate, tütarettevõtjate, 
ühisettevõtjate ja muude 
kauplemisüksuste tegevust. 

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aruandes tuleb täpsustada järgmist, kui 
see on makseid saava valitsusemissektori 
üksuse seisukohalt oluline:

1. Aruandes tuleb täpsustada järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 39
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) täiendav finantsteave tegevuse kohta 
kolmandates riikides riikide kaupa 
vastavalt lõikele 3 b;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Suurettevõtjate ning kõikide avaliku 
huvi üksuste puhul, kes tegelevad 
mäetööstuse ja ürgmetsade raiega, tuleb 
juhul, kui maksed seonduvad konkreetsete 
projektidega, aruandes esitada ka 
aruandeaasta jooksul igale sellisele 
projektile tehtud maksete, sh 
mitterahaliste maksete summad 
makseliikide kaupa ning igale sellisele 
projektile tehtud maksete kogusumma.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) maksed riiklikele 
julgeolekujõududele turvateenuste eest;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) maa- ja hoonetemaksud;

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f c) impordi- ja eksporditollid ja -
maksud;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt f d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f d) tarbimisel põhinevad maksud;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt f e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f e) maksed seaduse rikkumise eest, nt 
keskkonna- ja parandusmeetmetega 
seotud kohustused;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Catherine Bearder
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt f f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f f) kinnipeetavad maksud;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) muu otsene kasu asjaomasele 
valitsemissektori üksusele.

(g) muu kasu asjaomasele valitsemissektori 
üksusele.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Maksed avalikustatakse, kui mis 
tahes makse või sama liiki maksete 
summa on suurem kui 25 000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 3 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Aruanne sisaldab ka järgmist 
täiendavat finantsteavet riikide kaupa:
(a) netokäive;
(b) toodetud kogused;
(c) maksustamiseelne kasum või kahjum;
(d) töötajate koguarv ja nende kogupalk.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 42 vastu delegeeritud õigusakte 
maksete olulisuse mõiste täpsustamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 51
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Aruandes ei esitata teavet mis tahes 
liiki maksete kohta, mis on tehtud 
valitsemissektori üksustele riikides, kus 
sellist liiki maksete avalikustamine on 
kõnealuse riigi kriminaalõigusega selgelt 
keelatud. Sellisel juhul märgib ettevõtja, 
et ta ei ole aruandes kajastanud makseid 
lõigete 1−3 kohaselt, ning avalikustab 

välja jäetud
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asjaomase valitsemissektori üksuse nime.

Or. en

Selgitus

Erandiklausel tuleks välja jätta, kuna pole tõendeid, et ükski riik oleks sellise aruandluse 
praegu keelustanud, ning erandiklausel võib anda mõnele valitsusele stiimuli võtta vastu 
salastamisseadusi, mis kahjustaks käesolevat õigusakti. Ameerika Ühendriikide võrreldav 
seadus Dodd-Franki akt sellist erandit ei sisalda.

Muudatusettepanek 52
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik nõuab kõigilt oma 
siseriikliku õigusega reguleeritavatelt 
mäetööstuse või ürgmetsade raiega 
tegelevatelt suurettevõtjatelt ja avaliku 
huvi üksustelt, et nad koostaksid kooskõlas 
artiklitega 37 ja 38 valitsemissektorile 
tehtud maksete konsolideeritud aruande, 
kui asjaomane emaettevõtja on käesoleva 
direktiivi artikli 23 lõigete 1−6 kohaselt 
kohustatud koostama konsolideeritud 
finantsaruanded.

1. Liikmesriik nõuab kõigilt oma 
siseriikliku õigusega reguleeritavatelt 
suurettevõtjatelt ja avaliku huvi üksustelt, 
et nad koostaksid kooskõlas artiklitega 37 
ja 38 valitsemissektorile tehtud maksete 
konsolideeritud aruande, kui asjaomane 
emaettevõtja on käesoleva direktiivi artikli 
23 lõigete 1−6 kohaselt kohustatud 
koostama konsolideeritud finantsaruanded.

Or. en


