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Tarkistus 27
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuuden tai aarniometsien 
puunkorjuun27 alalla, olisi esitettävä 
vuosittain erillisessä kertomuksessa
olennaiset maksut, jotka on suoritettu 
hallituksille niissä maissa, joissa kyseiset 
yritykset toimivat. Tällaiset yritykset 
toimivat maissa, joissa on runsaasti
luonnonvaroja, erityisesti mineraaleja, 
öljyä, maakaasua sekä aarniometsiä. 
Kertomuksessa esitettyjen maksutyyppien 
tulisi olla vertailukelpoisia niiden 
maksutyyppien kanssa, jotka
kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteeseen (EITI) osallistuva 
yritys esittää tilinpäätöksessään. Tällä 
aloitteella täydennetään 
metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa 
EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa28 sekä 
puutavara-asetusta29, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta, 
jotta laittomasti korjattua puuta ei pääsisi 
EU:n markkinoille.

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi kaikkien suurten 
yritysten ja yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen olisi esitettävä 
osana vuotuista tilinpäätöstään kertomus 
olennaisista maksuista, jotka on suoritettu 
hallituksille niissä maissa, joissa kyseiset 
yritykset toimivat, sekä annettava 
lisätietoa kolmansissa maissa 
harjoittamastaan taloudellisesta 
toiminnasta. Jos kyseiset yritykset 
pyrkivät hyödyntämään luonnonvaroja, 
erityisesti mineraaleja, öljyä, maakaasua 
sekä aarniometsiä, kertomukseen on 
sisällytettävä myös kaikki erityishankkeet 
tai hankkeet, joihin maksut ovat 
kohdistuneet. Kertomuksessa olisi 
noudatettava kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteeseen (EITI) sisältyviä 
vaatimuksia. Tällä aloitteella täydennetään 
metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa 
EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
puutavara-asetusta, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta, 
jotta laittomasti korjattua puuta ei pääsisi 
EU:n markkinoille.

Or. en

Tarkistus 28
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan EITI-
periaatteet ja -kriteerit30 täytäntöön sekä 
tekemään kansalaisilleen selkoa maksuista, 
jotka hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta 
yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maa- ja
hankekohtaisesti, jolloin hanke 
katsottaisiin alhaisimmaksi toiminnan 
raportointikohteiden tasoksi, jolla yritys 
laatii säännöllisiä sisäisiä 
toimintakertomuksia; kyse voisi olla 
esimerkiksi konsessiota tai 
maantieteellistä aluetta koskevista 
hankkeista, joihin on liittynyt maksuja. 
Koska yleisenä tavoitteena on edistää 
hyvää hallintoa näissä maissa, 
raportoitavien maksujen olennaisuus olisi 
arvioitava suhteessa maksut 
vastaanottavaan hallitukseen. Voitaisiin 
harkita erilaisia olennaisuuden kriteerejä, 
kuten maksettujen summien 
kokonaismäärää tai prosentuaalista 
kynnystä (kuten maksut, jotka ylittävät 
tietyn prosenttiosuuden maan BKT:stä), 
ja nämä voitaisiin määrittää delegoidulla 
säädöksellä. Komission olisi tarkasteltava 
tätä raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus viiden vuoden
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 
Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava 
järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys, 
kilpailukykyyn ja energiavarmuuteen 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina. 
Siinä olisi myös otettava huomioon 
maksutietojen laatijien ja käyttäjien 
kokemukset sekä pohdittava, olisiko 

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan hallituksia panemaan täytäntöön
raportointi- ja avoimuusstandardit, joissa 
noudatetaan vähintään EITI-periaatteita
ja -kriteereitä,30 sekä tekemään 
kansalaisilleen selkoa maksuista, jotka 
hallitukset sekä paikallis- ja 
alueviranomaiset ovat saaneet.
Kaivannaisteollisuudessa, digitaalisten 
palvelujen, televiestintäinfrastruktuurin, 
maatalouden, kalastuksen, laajamittaisen 
energiantuotannon ja rakentamisen alalla 
toimivien tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavien yritysten ja yleisen edun 
kannalta merkittävien yhteisöjen olisi 
myös esitettävä kertomuksissa tiedot 
maksuista hankekohtaisesti, jolloin 
"hanke" katsottaisiin toiminnan tasoksi, 
joka perustuu yhteen tai useampaan 
lisenssiin, konsessioon, sopimukseen tai 
muuhun yksittäiseen oikeudellisesti 
sitovaan sopimukseen, johon liittyy 
verotuksellisia tai veronluonteisia 
vastuita. Koska yleisenä tavoitteena on 
edistää hyvää hallintoa näissä maissa, 
raportoitavien maksujen olennaisuutta 
koskeva kynnys on asetettava siten, että 
tätä vaatimusta sovelletaan vain sellaisiin 
hankkeisiin, joiden yhteydessä 
maksettujen summien kokonaismäärä on 
yli 50 000 euroa. Komission on
tarkasteltava tätä raportointijärjestelmää 
uudelleen ja annettava siitä kertomus 
neljän vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa on
tarkasteltava järjestelmän tehokkuutta ja 
otettava huomioon kansainvälinen kehitys, 
kilpailukykyyn, tiedonhankinta- ja 
tiedonsaantimahdollisuuksiin sekä 
elintarviketurvallisuuteen ja 
energiavarmuuteen liittyvät kysymykset 
mukaan luettuina. Siinä on myös otettava 
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maksutietoihin aiheellista sisällyttää muita 
tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

huomioon maksutietojen laatijien ja 
käyttäjien kokemukset sekä pohdittava, 
olisiko maksutietoihin aiheellista sisällyttää 
muita tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

Or. en

Tarkistus 29
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan EITI-
periaatteet ja -kriteerit30 täytäntöön sekä
tekemään kansalaisilleen selkoa maksuista, 
jotka hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta 
yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maa- ja
hankekohtaisesti, jolloin hanke
katsottaisiin alhaisimmaksi toiminnan 
raportointikohteiden tasoksi, jolla yritys 
laatii säännöllisiä sisäisiä 
toimintakertomuksia; kyse voisi olla 
esimerkiksi konsessiota tai 
maantieteellistä aluetta koskevista 
hankkeista, joihin on liittynyt maksuja. 
Koska yleisenä tavoitteena on edistää 
hyvää hallintoa näissä maissa, 
raportoitavien maksujen olennaisuus olisi 
arvioitava suhteessa maksut 
vastaanottavaan hallitukseen. Voitaisiin 
harkita erilaisia olennaisuuden kriteerejä, 
kuten maksettujen summien 
kokonaismäärää tai prosentuaalista 

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
kannustamaan hallituksia tekemään 
kansalaisilleen selkoa maksuista, jotka 
hallitukset ovat saaneet yrityksiltä, jotka 
toimivat niiden oikeudenkäyttöalueilla. 
Tiedot olisi esitettävä kertomuksessa 
maakohtaisesti, ja 
kaivannaisteollisuudessa toimivien tai 
aarniometsien puunhakkuuta 
harjoittavien yritysten olisi eriteltävä 
kertomuksessa myös jokainen yksittäinen 
hanke tai kaikki hankkeet, joihin maksut 
ovat kohdistuneet, jolloin hankkeen
katsottaisiin vastaavan sopimusta, 
lisenssiä, vuokrasopimusta, konsessiota 
tai muuta oikeudellisesti sitovaa 
sopimusta, josta seuraa yritykselle 
veroihin ja tuloihin liittyviä vastuita 
kaikissa niissä maissa, joissa sillä on 
toimintaa. Jos maksuja koskeva vastuu 
syntyy jollain muulla perusteella, tiedot 
on esitettävä kertomuksessa sen 
mukaisesti. Koska yleisenä tavoitteena on 
edistää hyvää hallintoa näissä maissa, 
maksuja pidetään olennaisena, jos 
yksittäinen maksu tai useiden 
samantyyppisten maksujen 
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kynnystä (kuten maksut, jotka ylittävät 
tietyn prosenttiosuuden maan BKT:stä), 
ja nämä voitaisiin määrittää delegoidulla 
säädöksellä. Komission olisi tarkasteltava 
tätä raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus viiden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 
Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava 
järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys, 
kilpailukykyyn ja energiavarmuuteen 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina. 
Siinä olisi myös otettava huomioon 
maksutietojen laatijien ja käyttäjien 
kokemukset sekä pohdittava, olisiko 
maksutietoihin aiheellista sisällyttää muita 
tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

kokonaissumma on suuruudeltaan yli 
25 000 euroa. Komission olisi 
tarkasteltava tätä raportointijärjestelmää 
uudelleen ja annettava siitä kertomus 
viiden vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa 
olisi tarkasteltava järjestelmän tehokkuutta 
ja otettava huomioon kansainvälinen 
kehitys, kilpailukykyyn ja 
energiavarmuuteen liittyvät kysymykset 
mukaan luettuina. Siinä olisi myös otettava 
huomioon maksutietojen laatijien ja 
käyttäjien kokemukset sekä pohdittava, 
olisiko maksutietoihin aiheellista sisällyttää 
muita tietoja.

Or. en

Tarkistus 30
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Jotta voidaan ottaa huomioon 
yhtiömuotoja koskevat jäsenvaltioiden 
lakien ja unionin lainsäädännön tulevat 
muutokset, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisia delegoituja säädöksiä liitteessä I 
ja II olevien yritysluettelojen 
päivittämiseksi. Delegoitujen säädösten 
käyttö on tarpeen myös yritysten 
kokokriteerien mukauttamiseksi, koska 
inflaatio vähentää ajan kuluessa niiden 
todellista arvoa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Jotta voidaan 

(35) Jotta voidaan ottaa huomioon 
yhtiömuotoja koskevat jäsenvaltioiden 
lakien ja unionin lainsäädännön tulevat 
muutokset, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisia delegoituja säädöksiä liitteessä I 
ja II olevien yritysluettelojen 
päivittämiseksi. Delegoitujen säädösten 
käyttö on tarpeen myös yritysten 
kokokriteerien mukauttamiseksi, koska 
inflaatio vähentää ajan kuluessa niiden 
todellista arvoa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
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varmistaa, että kaivannaisteollisuutta ja 
aarniometsien puunkorjuuta harjoittavien 
yritysten hallituksille suorittamista 
maksuista esitetään relevantit ja 
asianmukaiset tiedot ja että tämän 
direktiivin soveltaminen on 
yhdenmukaista, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisia 
delegoituja säädöksiä maksujen 
olennaisuuden käsitteen täsmentämiseksi.

asiantuntijatasolla.

Or. en

Tarkistus 31
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. ”kaivannaisteollisuudessa toimivalla
yrityksellä” yritystä, jonka toiminta 
sisältää mineraali-, öljy- ja 
maakaasuesiintymien etsintää, 
kehittämistä ja hyödyntämistä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1893/200634 liitteessä I olevan 
pääluokan B kaksinumerotasojen 05–08 
mukaisesti;

1. ”yrityksellä” korkeimman tason 
emoyritystä, joka julkaisee 
tilinpäätöksensä Euroopan unionin 
alueella, kun siihen yritysryhmään, jota 
varten kyseinen emoyritys laatii 
konsolidoidun tilinpäätöksen, kuuluu 
tytäryrityksiä, sivuliikkeitä, kiinteitä 
toimipaikkoja, yhteisyrityksiä ja 
sidosyrityksiä;

Or. en

Tarkistus 32
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1. ”kaivannaisteollisuudessa toimivalla 
yrityksellä” yritystä, jonka toiminta sisältää 
mineraali-, öljy- ja maakaasuesiintymien 
etsintää, kehittämistä ja hyödyntämistä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1893/200634 liitteessä I 
olevan pääluokan B kaksinumerotasojen 
05–08 mukaisesti;

1. ”kaivannaisteollisuudessa toimivalla 
yrityksellä” yritystä, jonka toiminta sisältää 
mineraali-, öljy- ja maakaasuesiintymien 
etsintää, kuljettamista, vientiä, 
kehittämistä ja hyödyntämistä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1893/2006 liitteessä I olevan 
pääluokan B kaksinumerotasojen 05–08 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 33
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. ”hankkeella” yrityksen alhaisimmalla 
tasolla olevaa erityistä toiminnan 
raportointiyksikköä, jossa laaditaan 
säännöllisiä sisäisiä toimintakertomuksia 
sen liiketoiminnan seuraamiseksi.

4. ”hankkeella” sopimusta, lisenssiä, 
vuokrasopimusta, konsessiota tai muuta 
oikeudellisesti sitovaa sopimusta, josta 
seuraa yritykselle veroihin ja tuloihin 
liittyviä vastuita kaikissa niissä maissa, 
joissa sillä on toimintaa. Jos maksuja 
koskeva vastuu syntyy jollain muulla 
perusteella, tiedot on esitettävä 
kertomuksessa sen mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 34
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. ”osayrityksillä” niitä tytäryrityksiä, 
sidosyrityksiä, yhteisyrityksiä, kiinteitä 
toimipaikkoja ja muita kaupallisia 
järjestelyjä, joiden katsotaan kokonaan tai 
osittain kuuluvan siinä määrin 
asianomaiseen yritykseen, että ne on 
otettu mukaan sen konsolidoituun 
tilinpäätökseen.

Or. en

Tarkistus 35
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisen 
edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka 
toimivat kaivannaisteollisuudessa tai 
harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta,
laativat ja julkistavat vuosittain 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että suuret 
yritykset ja kaikki yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt laativat, tarkastuttavat
ja julkistavat vuosittain kertomuksen 
hallituksille suoritetuista maksuista osana 
vuotuisia veroilmoituksiaan.

Or. en

Tarkistus 36
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että suuret 
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sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisen 
edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka 
toimivat kaivannaisteollisuudessa tai 
harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta,
laativat ja julkistavat vuosittain 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista.

yritykset, myös yhteisyritykset, ja kaikki 
yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt 
laativat ja julkistavat vuotuisten 
tilinpäätöstensä yhteydessä vuosittain 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista luontoissuoritukset mukaan 
luettuina. Yrityksen on esitettävä 
kertomuksessa myös muut taloudelliset 
tiedot, jotka koskevat sen toimintaa 
kolmansissa maissa.

Or. en

Tarkistus 37
Marielle de Sarnez

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisen 
edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka 
toimivat kaivannaisteollisuudessa tai 
harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta, 
laativat ja julkistavat vuosittain 
kertomuksen hallituksille suoritetuista
maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että suuret 
yritykset ja kaikki yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt laativat ja julkistavat 
vuosittain kertomuksen hallituksille 
suoritetuista maksuista. Kertomukseen on 
sisällytettävä myös yhteisyritysten, 
tytäryritysten ja osakkuusyritysten toimet 
sekä kaikkien muiden sellaisten 
kaupallisten muodostelmien toimet, joiden 
voidaan katsoa kuuluvan asianomaiseen 
suureen yritykseen. 

Or. fr

Tarkistus 38
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Kertomuksessa on esitettävä seuraavat 
tiedot, kun maksut ovat olennaisia 
vastaanottavalle hallitukselle:

1. Kertomuksessa on esitettävä seuraavat 
tiedot:

Or. en

Tarkistus 39
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) maakohtaisesti muut taloudelliset 
tiedot, jotka koskevat toimintaa 
kolmansissa maissa, siten kuin 
3 b kohdassa säädetään;

Or. en

Tarkistus 40
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sellaisten suurten yritysten ja 
kaikkien yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat 
aarniometsien puunkaatoa, on myös 
esitettävä kertomuksessa maksutyypeittäin 
yksittäiset summat ja luontoissuoritukset, 
joita kunkin hankkeen osalta on 
suoritettu kyseessä olevalla tilikaudella, 
sekä summat, joita kunkin hankkeen 
osalta on suoritettu yhteensä, kun maksut 
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on kohdistettu tiettyyn hankkeeseen.

Or. en

Tarkistus 41
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) maksut, joita valtion 
turvallisuusviranomaisille on suoritettu 
turvallisuuspalveluista;

Or. en

Tarkistus 42
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) maa- tai kiinteistöverot;

Or. en

Tarkistus 43
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f c) tuonti- ja vientimaksut tai -verot;

Or. en
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Tarkistus 44
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f d) kulutusverot;

Or. en

Tarkistus 45
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f e) lainsäädännön rikkomisesta 
koituneet maksut, kuten ympäristömaksut 
ja -korvaukset;

Or. en

Tarkistus 46
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f f) ennakkoverot;

Or. en



PE491.073v01-00 14/16 AM\903970FI.doc

FI

Tarkistus 47
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) muut asianomaiselle hallitukselle 
maksetut välittömät etuudet.

(g) muut asianomaiselle hallitukselle 
maksetut etuudet.

Or. en

Tarkistus 48
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Maksut on julkistettava, jos 
yksittäinen maksu tai usean 
samantyyppisen maksun kokonaissumma 
on suuruudeltaan yli 25 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 49
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kertomuksessa on esitettävä lisäksi 
maakohtaisesti seuraavat taloudelliset 
tiedot:
(a) nettoliikevaihto;
(b) tuotettu määrä;
(c) tulos verojen jälkeen;
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(d) palkattujen työntekijöiden 
kokonaismäärä ja palkka yhteensä.

Or. en

Tarkistus 50
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta hyväksyä
42 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä maksujen olennaisuuden 
käsitteen täsmentämiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 51
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kertomuksesta on jätettävä pois 
tietyntyyppiset maksut, jotka on suoritettu 
hallitukselle sellaisessa maassa, jonka 
rikoslainsäädännössä kielletään selkeästi 
kyseisentyyppisten maksujen 
julkistaminen. Tällöin yrityksen on 
mainittava, että se ei ole ilmoittanut 
maksuja 1–3 kohdan mukaisesti, sekä 
kyseisen hallituksen nimi.

Poistetaan.

Or. en



PE491.073v01-00 16/16 AM\903970FI.doc

FI

Perustelu

Poikkeuslauseke pitäisi poistaa, koska tällaisten kertomusten laatiminen ei tiettävästi ole 
kiellettyä yhdessäkään maassa. Poikkeuslauseke saattaisi myös kannustaa joitakin hallituksia 
säätämään salassapitolakeja, jotka vaarantaisivat tämän säädöksen. Yhdysvalloissa annettu 
vastaava Dodd-Frank-laki ei sisällä tällaisia poikkeuslausekkeita.

Tarkistus 52
Catherine Bearder

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset suuret 
yritykset tai yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat 
aarniometsien puunkorjuuta, laativat 
konsolidoidun kertomuksen hallituksille 
suoritetuista maksuista 37 ja 38 artiklan 
mukaisesti, jos kyseinen emoyritys on 
velvollinen laatimaan konsolidoidun 
tilinpäätöksen tämän direktiivin 23 artiklan 
1–6 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset suuret 
yritykset tai yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt laativat konsolidoidun 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista 37 ja 38 artiklan mukaisesti, jos 
kyseinen emoyritys on velvollinen 
laatimaan konsolidoidun tilinpäätöksen 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti.

Or. en


