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Pakeitimas 27
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant numatyti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, gavybos 
arba neliestų miškų medienos ruošos 
sektoriuose veikiančios didžiosios įmonės 
arba viešojo intereso įmonės turėtų 
atskiroje ataskaitoje kasmet atskleisti 
reikšmingus mokėjimus, atliktus šalių, 
kuriose jos veikia, valdžios institucijoms. 
Tokios įmonės veikia šalyse, turinčiose 
daug gamtos išteklių, visų pirma, mineralų, 
naftos, gamtinių dujų ir neliestų miškų. Į 
ataskaitą reikėtų įtraukti mokėjimų tipus, 
atitinkančius tuos, kuriuos atskleidžia 
įmonės, dalyvaujančios Gavybos 
pramonės skaidrumo iniciatyvoje. Ši 
iniciatyva taip pat papildo ES veiksmų 
planą dėl miškų teisės aktų vykdymo, 
valdymo ir prekybos (angl. FLEGT) ir 
Medienos reglamentą, kuriuo reikalaujama, 
kad medienos produktų prekiautojai taikytų 
deramo patikrinimo sistemą, kad neteisėtai 
paruošta mediena nepatektų į ES rinką;

(32) siekiant numatyti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, visos 
didžiosios įmonės arba viešojo intereso 
įmonės turėtų kartu su metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis pateikiamoje 
ataskaitoje atskleisti reikšmingus 
mokėjimus, atliktus šalių, kuriose jos 
veikia, valdžios institucijoms, taip pat 
papildomą informaciją, susijusią su jų 
veikla trečiosiose šalyse. Jeigu tokios 
įmonės veikia gamtos išteklių, visų pirma, 
mineralų, naftos, gamtinių dujų gavybos ir 
neliestų miškų medienos ruošos 
sektoriuose, ataskaitoje taip pat 
nurodomas konkretus projektas (arba 
projektai), kuriam tie mokėjimai priskirti. 
Ataskaita turėtų būti parengta remiantis 
atskleidimo reikalavimais, nustatytais 
pagal Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvą. Ši iniciatyva taip pat papildo ES 
veiksmų planą dėl miškų teisės aktų 
vykdymo, valdymo ir prekybos (angl. 
FLEGT) ir Medienos reglamentą, kuriuo 
reikalaujama, kad medienos produktų 
prekiautojai taikytų deramo patikrinimo 
sistemą, kad neteisėtai paruošta mediena 
nepatektų į ES rinką;

Or. en

Pakeitimas 28
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) ataskaitos turėtų padėti daug išteklių 
turinčių šalių valdžios institucijoms 
įgyvendinti Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvos principus ir kriterijus ir savo 
piliečiams atsiskaityti už mokėjimus, 
gaunamus iš gavybos pramonės arba
neliestų miškų medienos ruošos įmonių, 
veikiančių jų jurisdikcijoje. Ataskaitoje 
informacija turėtų būti atskleidžiama 
pagal atskiras šalis ir projektus, kai 
projektas laikomas žemiausio lygmens 
operaciniu ataskaitas teikiančiu vienetu,
kuriame reguliariai rengiami vidiniai 
vadovybės pranešimai, pvz., koncesija, 
geografinė teritorija ir pan., ir kai 
mokėjimai priskirti prie tokių projektų. 
Atsižvelgiant į bendrą tikslą šiose šalyse 
skatinti tinkamą valdymą, skelbtinų 
mokėjimų reikšmingumą reikėtų įvertinti 
valdžios institucijos gavėjos atžvilgiu.
Būtų galima numatyti įvairius 
reikšmingumo kriterijus, pvz., mokėjimų 
absoliuti suma arba procentinė riba (pvz., 
mokėjimai, viršijantys tam tikrą šalies 
BVP procentinį dydį), kuriuos galima 
apibrėžti deleguotuoju teisės aktu. 
Ataskaitų teikimo tvarka turėtų būti 
peržiūrėta ir Komisija turėtų pateikti 
ataskaitą apie ją per penkerius metus nuo 
direktyvos įsigaliojimo pradžios. Atliekant 
peržiūrą reikėtų apsvarstyti tvarkos 
veiksmingumą ir atsižvelgti į tarptautinius 
pokyčius, įskaitant konkurencingumo ir 
energetinio saugumo klausimus. Atliekant 
peržiūrą taip pat reikėtų atsižvelgti į 
informacijos apie mokėjimus rengėjų ir 
vartotojų patirtį ir apsvarstyti, ar būtų 
tikslinga įtraukti papildomą informaciją 
apie mokėjimus, pvz., efektyviuosius 
mokesčių tarifus ir informaciją apie 
gavėjus, kaip antai banko sąskaitos 
rekvizitus;

(33) ataskaitos turėtų padėti įgyvendinti 
atskaitomybės ir skaidrumo standartus, 
atitinkančius bent Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvos principus ir 
kriterijus, ir savo piliečiams atsiskaityti už 
tokių valdžios institucijų ir vietos bei 
regioninės valdžios institucijų gaunamus
mokėjimus. Gavybos pramonės, 
skaitmeninių paslaugų ir 
telekomunikacijų infrastruktūros, žemės 
ūkio, žuvininkystės, plataus masto 
energijos gamybos, statybų ar neliestų 
miškų medienos ruošos sektoriuose 
veikiančių įmonių arba viešojo intereso 
įmonių ataskaitose mokėjimai valdžios 
institucijoms taip pat atskleidžiami pagal 
projektus, kai projektas reiškia operacinį 
vienetą, įsteigtą remiantis viena arba 
daugiau licencijų, koncesijų, sutarčių 
arba kitų konkrečių teisinių susitarimų, 
kuriais sukuriami fiskaliniai arba 
parafiskaliniai įsipareigojimai. 
Atsižvelgiant į bendrą tikslą šiose šalyse 
skatinti tinkamą valdymą, skelbtinų 
mokėjimų reikšmingumo riba taikoma tik 
projektams, kurių bendra mokėjimų suma 
viršija 50 000 EUR. Ataskaitų teikimo 
tvarką peržiūri Komisija ir ji pateikia
ataskaitą apie ją per ketverius metus nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo pradžios. 
Atliekant peržiūrą apsvarstomas tvarkos 
veiksmingumas ir atsižvelgiama į 
tarptautinius pokyčius, įskaitant 
konkurencingumo, žinių ir ryšių sistemos 
prieinamumo, aprūpinimo maistu ir 
energetinio saugumo klausimus. Atliekant 
peržiūrą taip pat atsižvelgiama į 
informacijos apie mokėjimus rengėjų ir 
vartotojų patirtį ir apsvarstoma, ar būtų 
tikslinga įtraukti papildomą informaciją 
apie mokėjimus, pvz., efektyviuosius 
mokesčių tarifus ir informaciją apie 
gavėjus, kaip antai banko sąskaitos 
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rekvizitus;

Or. en

Pakeitimas 29
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) ataskaitos turėtų padėti daug išteklių 
turinčių šalių valdžios institucijoms 
įgyvendinti Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvos principus ir kriterijus ir savo
piliečiams atsiskaityti už mokėjimus, 
gaunamus iš gavybos pramonės arba 
neliestų miškų medienos ruošos įmonių, 
veikiančių jų jurisdikcijoje. Ataskaitoje 
informacija turėtų būti atskleidžiama pagal 
atskiras šalis ir projektus, kai projektas 
laikomas žemiausio lygmens operaciniu 
ataskaitas teikiančiu vienetu, kuriame 
reguliariai rengiami vidiniai vadovybės 
pranešimai, pvz., koncesija, geografinė 
teritorija ir pan., ir kai mokėjimai priskirti 
prie tokių projektų. Atsižvelgiant į bendrą 
tikslą šiose šalyse skatinti tinkamą 
valdymą, skelbtinų mokėjimų
reikšmingumą reikėtų įvertinti valdžios 
institucijos gavėjos atžvilgiu. Būtų galima 
numatyti įvairius reikšmingumo 
kriterijus, pvz., mokėjimų absoliuti suma
arba procentinė riba (pvz., mokėjimai, 
viršijantys tam tikrą šalies BVP procentinį 
dydį), kuriuos galima apibrėžti 
deleguotuoju teisės aktu. Ataskaitų 
teikimo tvarka turėtų būti peržiūrėta ir 
Komisija turėtų pateikti ataskaitą apie ją 
per penkerius metus nuo direktyvos 
įsigaliojimo pradžios. Atliekant peržiūrą 
reikėtų apsvarstyti tvarkos veiksmingumą 
ir atsižvelgti į tarptautinius pokyčius, 
įskaitant konkurencingumo ir energetinio 
saugumo klausimus. Atliekant peržiūrą taip 

(33) ataskaitos turėtų padėti valdžios 
institucijoms atsiskaityti savo piliečiams už 
mokėjimus, gaunamus iš jų jurisdikcijoje 
veikiančių įmonių. Ataskaitoje informacija 
turėtų būti atskleidžiama pagal atskiras 
šalis, o gavybos pramonės arba neliestų 
miškų medienos ruošos sektoriuose 
veikiančių įmonių atveju ataskaitoje taip 
pat turėtų būti nurodomas konkretus 
projektas (arba projektai), kuriam tie 
mokėjimai priskirti; projektas laikomas 
sutarčių, licencijų, koncesijų arba kitų 
teisinių susitarimų, kuriais sukuriami 
mokestiniai ir su pajamomis susiję įmonės 
įsipareigojimai kiekvienoje šalyje, kurioje 
ji veikia, atitikmeniu. Kai mokėjimo 
įsipareigojimai atsiranda kitu pagrindu, 
informacija teikiama remiantis tuo 
pagrindu. Atsižvelgiant į bendrą tikslą 
šiose šalyse skatinti tinkamą valdymą, 
mokėjimai laikomi reikšmingais, jeigu 
vieno mokėjimo ar kelių tos pačios rūšies 
mokėjimų suma viršija 25 000 EUR. 
Ataskaitų teikimo tvarka turėtų būti 
peržiūrėta ir Komisija turėtų pateikti 
ataskaitą apie ją per penkerius metus nuo 
direktyvos įsigaliojimo pradžios. Atliekant 
peržiūrą reikėtų apsvarstyti tvarkos 
veiksmingumą ir atsižvelgti į tarptautinius 
pokyčius, įskaitant konkurencingumo ir 
energetinio saugumo klausimus. Atliekant 
peržiūrą taip pat reikėtų atsižvelgti į 
informacijos apie mokėjimus rengėjų ir 
vartotojų patirtį ir apsvarstyti, ar būtų 
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pat reikėtų atsižvelgti į informacijos apie 
mokėjimus rengėjų ir vartotojų patirtį ir 
apsvarstyti, ar būtų tikslinga įtraukti 
papildomą informaciją apie mokėjimus, 
pvz., efektyviuosius mokesčių tarifus ir 
informaciją apie gavėjus, kaip antai 
banko sąskaitos rekvizitus;

tikslinga įtraukti papildomą informaciją 
apie mokėjimus;

Or. en

Pakeitimas 30
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekiant atsižvelgti į būsimus valstybių 
narių įstatymų ir Sąjungos teisės aktų, 
susijusių su bendrovių rūšimis, pakeitimus, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl I ir II 
prieduose pateiktų įmonių sąrašų 
atnaujinimo. Be to, būtina naudoti 
deleguotuosius teisės aktus įmonių dydžio 
kriterijams pritaikyti, nes laikui bėgant dėl 
infliacijos jų tikroji vertė mažės. Labai 
svarbu, kad parengiamųjų darbų metu 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Siekiant 
užtikrinti, kad gavybos pramonės ir 
neliestų miškų medienos ruošos įmonės 
atskleistų svarbią ir tinkamą informaciją 
apie mokėjimus valdžios institucijoms ir 
kad ši direktyva būtų vienodai taikoma, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl mokėjimų 
reikšmingumo sąvokos patikslinimo;

(35) siekiant atsižvelgti į būsimus valstybių 
narių įstatymų ir Sąjungos teisės aktų, 
susijusių su bendrovių rūšimis, pakeitimus, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl I ir II 
prieduose pateiktų įmonių sąrašų 
atnaujinimo. Be to, būtina naudoti 
deleguotuosius teisės aktus įmonių dydžio 
kriterijams pritaikyti, nes laikui bėgant dėl 
infliacijos jų tikroji vertė mažės. Labai 
svarbu, kad parengiamųjų darbų metu 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu;

Or. en
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Pakeitimas 31
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) gavybos pramonės įmonė – įmonė, 
vykdanti veiklą, susijusią su mineralų, 
naftos ir gamtinių dujų telkinių, kaip 
nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1893/2006 I priedo B 
sekcijos 05–08 skyriuose, žvalgyba, 
aptikimu, eksploatavimu ir gavyba;

(1) įmonė – aukščiausio lygmens 
patronuojančioji bendrovė, skelbianti 
ataskaitas Europos Sąjungoje, kurioje 
įmonių grupė, kuriai patronuojančioji 
bendrovė rengia konsoliduotąsias 
finansines ataskaitas, turi 
patronuojamųjų įmonių, filialų, 
nuolatinių padalinių ir bendrųjų bei 
asocijuotųjų įmonių;

Or. en

Pakeitimas 32
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) gavybos pramonės įmonė – įmonė, 
vykdanti veiklą, susijusią su mineralų, 
naftos ir gamtinių dujų telkinių, kaip 
nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1893/2006 I priedo B 
sekcijos 05–08 skyriuose, žvalgyba, 
aptikimu, eksploatavimu ir gavyba;

(1) gavybos pramonės įmonė – įmonė, 
vykdanti veiklą, susijusią su mineralų, 
naftos ir gamtinių dujų telkinių, kaip 
nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1893/2006 I priedo B 
sekcijos 05–08 skyriuose, žvalgyba, 
aptikimu, pervežimu, eksportu, 
eksploatavimu ir gavyba;

Or. en

Pakeitimas 33
Catherine Bearder
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Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) projektas – įmonės žemiausio lygmens 
konkretaus operacinio ataskaitas 
teikiančio vieneto, kuriame įmonės 
stebėsenos tikslais reguliariai rengiami 
vidiniai vadovybės pranešimai, atitikmuo.

(4) projektas – sutarčių, licencijų, 
nuomos, koncesijų arba kitų teisinių 
susitarimų, kuriais sukuriami įmonės 
mokestiniai ir su pajamomis susiję 
įsipareigojimai kiekvienoje šalyje, kurioje 
ji veikia, atitikmuo. Kai mokėjimo 
įsipareigojimai sukuriami kitu pagrindu, 
ataskaitos teikiamos remiantis tuo 
pagrindu.

Or. en

Pakeitimas 34
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio pirmos pastraipos 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) sudėtiniai subjektai –
patronuojamosios įmonės, asocijuotosios 
įmonės, bendrosios įmonės, nuolatinės
atstovybės ir kiti verslo susitarimai, 
visiškai arba iš dalies laikomi įmonės 
nariais, jeigu jie yra konsoliduoti tos 
įmonės metinėse finansinėse ataskaitose.

Or. en

Pakeitimas 35
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės ir visos viešojo intereso 
įmonės, veikiančios gavybos arba neliestų 
miškų medienos ruošos sektoriuose,
kasmet rengtų ir viešai skelbtų mokėjimų 
valdžios institucijoms ataskaitą.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės ir visos viešojo intereso 
įmonės kasmet rengtų ir kartu su 
metinėmis finansinėmis ataskaitomis 
viešai skelbtų audituotą mokėjimų 
valdžios institucijoms ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 36
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės ir visos viešojo intereso 
įmonės, veikiančios gavybos arba neliestų 
miškų medienos ruošos sektoriuose,
kasmet rengtų ir viešai skelbtų mokėjimų 
valdžios institucijoms ataskaitą.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės, įskaitant bendrąsias 
įmones, ir visos viešojo intereso įmonės 
kasmet rengtų ir kartu su metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis viešai skelbtų 
mokėjimų, įskaitant mokėjimus natūra,
valdžios institucijoms ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje įmonė taip pat viešai skelbia 
papildomą finansinę informaciją, 
susijusią su jos veikla trečiosiose šalyse.

Or. en

Pakeitimas 37
Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės ir visos viešojo intereso 
įmonės, veikiančios gavybos arba neliestų 

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės ir visos viešojo intereso 
įmonės kasmet rengtų ir viešai skelbtų 
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miškų medienos ruošos sektoriuose,
kasmet rengtų ir viešai skelbtų mokėjimų 
valdžios institucijoms ataskaitą.

mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą. 
Šią ataskaitą taip pat turi parengti 
bendros įmonės, patronuojamosios 
įmonės, asocijuotosios įmonės ir kitų 
rūšių komercinės veiklos subjektai, 
sudarantys didžiąsias įmones.

Or. fr

Pakeitimas 38
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ataskaitoje pateikiama toliau nurodyta 
informacija, kai toliau nurodyti dydžiai 
reikšmingi valdžios institucijai gavėjai:

1. Ataskaitoje pateikiama toliau nurodyta 
informacija:

Or. en

Pakeitimas 39
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) su veikla trečiosiose šalyse susijusi 
papildoma finansinė informacija pagal 
šalis, nurodoma 3b dalyje;

Or. en

Pakeitimas 40
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gavybos arba neliestų miškų 
medienos ruošos sektoriuose veikiančių
didžiųjų įmonių arba viešojo intereso 
įmonių atveju, kai tie mokėjimai priskirti 
konkrečiam projektui, ataskaitoje taip pat 
nurodoma finansiniais metais pagal 
kiekvieną tokį projektą atliktų kiekvienos 
rūšies mokėjimų, įskaitant mokėjimus 
natūra, suma ir bendra pagal kiekvieną 
tokį projektą atliktų mokėjimų suma.

Or. en

Pakeitimas 41
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) mokėjimai valstybės saugumo 
pajėgoms už saugumo paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 42
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) mokesčiai už žemę ir pastatus;

Or. en
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Pakeitimas 43
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fc) importo ir eksporto rinkliavos ir 
mokesčiai;

Or. en

Pakeitimas 44
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies f d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fd) vartojimo mokesčiai;

Or. en

Pakeitimas 45
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies f e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fe) mokėjimai už įstatymo pažeidimus, 
pvz., aplinkosauginių ir žalos ištaisymo 
įsipareigojimų nevykdymą;

Or. en

Pakeitimas 46
Catherine Bearder
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Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies f f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ff) išskaičiuojamieji mokesčiai;

Or. en

Pakeitimas 47
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) kitos tiesioginės išmokos atitinkamai 
valdžios institucijai.

(g) kitos išmokos atitinkamai valdžios 
institucijai.

Or. en

Pakeitimas 48
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Informacija apie mokėjimus 
atskleidžiama, jeigu mokėjimo arba kelių 
tos pačios rūšies mokėjimų suma viršija 
25 000 EUR.

Or. en

Pakeitimas 49
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Ataskaitoje taip pat nurodoma ši 
papildoma finansinė informacija, 
suskirstyta pagal šalis:
a) grynoji apyvarta;
b) gamybos apimtis;
c) pelnas arba nuostoliai prieš mokesčius;
d) visas darbuotojų skaičius ir bendra 
jiems mokamo darbo užmokesčio suma.

Or. en

Pakeitimas 50
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 42 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl mokėjimų reikšmingumo sąvokos 
patikslinimo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 51
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Į ataskaitą neįtraukiami jokie 
mokėjimai valdžios institucijai šalyje, 
kurioje viešas informacijos apie tokių 
rūšių mokėjimus atskleidimas aiškiai 
draudžiamas pagal tos šalies 

Išbraukta.
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baudžiamosios teisės aktus. Tokiais 
atvejais įmonė pareiškia, kad ji nepateikė 
informacijos apie mokėjimus pagal 1–3 
dalis, ir atskleidžia atitinkamos valdžios 
institucijos pavadinimą.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata dėl išimties taikymo turėtų būti išbraukta, nes nėra jokių įrodymų, kad kurioje nors 
šalyje šiuo metu būtų draudžiama teikti tokią informaciją, ir ji gali tapti paskata kai kurių 
šalių valdžios institucijoms priimti slaptumo įstatymus, kuriais būtų pakenkta šiam teisės 
aktui. JAV priimtame panašiame Doddo Franko akte tokios nuostatos dėl išimties taikymo 
nėra.

Pakeitimas 52
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė reikalauja, kad visos 
didžiosios įmonės ar visos viešojo intereso 
įmonės, veikiančios gavybos arba neliestų 
miškų medienos ruošos sektoriuose ir
reglamentuojamos jos nacionaliniais 
įstatymais, parengtų konsoliduotąją 
mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą 
pagal 37 ir 38 straipsnius, jei tai 
patronuojančiajai įmonei taikoma prievolė 
rengti konsoliduotąsias finansines 
ataskaitas, kaip nustatyta šios direktyvos 
23 straipsnio 1–6 dalyse.

1. Valstybė narė reikalauja, kad visos 
didžiosios įmonės ar visos viešojo intereso 
įmonės, reglamentuojamos jos 
nacionaliniais įstatymais, parengtų 
konsoliduotąją mokėjimų valdžios 
institucijoms ataskaitą pagal 37 ir 38 
straipsnius, jei tai patronuojančiajai įmonei 
taikoma prievolė rengti konsoliduotąsias 
finansines ataskaitas, kaip nustatyta šios 
direktyvos 23 straipsnio 1–6 dalyse.

Or. en
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