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Amendement 27
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Teneinde de transparantie op 
betalingen aan overheden te verbeteren, 
maken grote ondernemingen en 
organisaties van openbaar belang die actief 
zijn in de winningsindustrie of houtkap 
van oerbossen27, op jaarbasis significante 
betalingen aan overheden van de landen 
waar ze actief zijn in een afzonderlijk
verslag openbaar. Dergelijke 
ondernemingen zijn actief in landen die 
rijk zijn aan grondstoffen, met name 
mineralen, olie, aardgas en oerbossen. Het 
verslag bevat soorten betalingen die 
vergelijkbaar zijn met de soorten die 
openbaar worden gemaakt door 
ondernemingen die aan het initiatief tot 
transparantie in de winningsindustrie 
(EITI) deelnemen. Dit initiatief is ook 
complementair aan het EU FLEGT-
actieplan (wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw)28 en de 
houtverordening29 waarbij handelaren in 
houtproducten worden verplicht de nodige 
zorgvuldigheid te betrachten om te 
verhinderen dat illegaal hout de EU-markt 
kan binnenkomen.

(32) Teneinde de transparantie op 
betalingen aan overheden te verbeteren, 
maken alle grote ondernemingen en 
organisaties van openbaar belang als 
onderdeel van de jaarlijkse financiële 
overzichten significante betalingen aan 
overheden van de landen waar ze actief 
zijn in een verslag openbaar, alsook 
aanvullende financiële informatie met 
betrekking tot hun activiteiten in derde 
landen. Indien dergelijke ondernemingen 
actief zijn op het gebied van de extractie 
van grondstoffen, met name mineralen, 
olie, aardgas en oerbossen, specificeert het 
verslag ook het concrete project of de 
concrete projecten waaraan deze 
betalingen gerelateerd zijn. Het verslag 
stoelt op de openbaarmakingsvereisten 
van het initiatief tot transparantie in de 
winningsindustrie (EITI). Dit initiatief is 
ook complementair aan het EU FLEGT-
actieplan (wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw) en de 
houtverordening waarbij handelaren in 
houtproducten worden verplicht de nodige 
zorgvuldigheid te betrachten om te 
verhinderen dat illegaal hout de EU-markt 
kan binnenkomen.

Or. en

Amendement 28
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33



PE491.073v01-00 4/16 AM\903970NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De verslagen dienen om overheden 
van grondstoffenrijke landen te helpen de 
EITI-beginselen en -criteria30 ten uitvoer te 
brengen en zich tegenover hun burgers te 
verantwoorden voor betalingen die zij 
ontvangen van ondernemingen die binnen 
hun rechtsgebied actief zijn in de 
winningsindustrie of houtkap van 
oerbossen. Het verslag omvat de 
openbaarmaking op landen- en 
projectbasis, waarbij een project wordt 
gezien als de laagst mogelijke meldende 
bedrijfseenheid waarin de onderneming 
regelmatige interne bestuursverslagen 
opstelt, zoals een concessie, geografisch 
bekken enz. en waarbij de betalingen aan 
dergelijke projecten werden 
toegeschreven. In het kader van de 
algemene doelstelling om goed bestuur in 
deze landen te bevorderen, wordt de 
materialiteit van de te vermelden 
betalingen ten aanzien van de 
ontvangende overheid beoordeeld. Er 
kunnen uiteenlopende criteria voor 
materialiteit worden overwogen, zoals 
betalingen van een absoluut bedrag of een 
procentuele grens (zoals betalingen boven 
een percentage van het bbp van een land). 
Deze kunnen door middel van een 
gedelegeerde handeling worden bepaald.
Het verslagleggingsstelsel moet binnen vijf
jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn 
aan een herziening en een verslag door de 
Commissie worden onderworpen. Bij de 
herziening zou de doeltreffendheid van het 
stelsel moeten worden onderzocht en zou
rekening moeten worden gehouden met 
internationale ontwikkelingen, zoals de 
concurrentiekracht en veiligheid van de 
energievoorziening. Bij de herziening zou
ook de ervaring van opstellers en 
gebruikers van de informatie over de 
betalingen in rekening moeten worden
genomen en zou moeten worden
overwogen of het passend zou zijn om 

(33) De verslagen dienen om overheden te 
helpen tenminste aan de EITI-beginselen 
en -criteria30 equivalente verantwoordings-
en transparantienormen ten uitvoer te 
brengen en zich tegenover hun burgers te 
verantwoorden voor betalingen die zij en 
plaatselijke en regionale overheden 
ontvangen. In de verslagen van 
ondernemingen en organisaties van 
openbaar belang die actief zijn in de 
winningsindustrie, digitale diensten en 
telecommunicatie-infrastructuur, de 
landbouw, de visserij, grootschalige 
energieopwekking, de bouwsector of in 
houtkap van oerbossen worden tevens, op 
projectbasis, betalingen aan regeringen 
openbaar gemaakt, waarbij onder 
"project" wordt verstaan een 
bedrijfseenheid opgericht op grond van 
een of meer licenties, concessies, 
contracten of andere specifieke wettelijke 
overeenkomsten die tot fiscale en 
parafiscale verplichtingen leiden. In het 
kader van de algemene doelstelling om 
goed bestuur in deze landen te bevorderen, 
wordt de materialiteitsdrempel van de te 
vermelden betalingen beperkt tot projecten 
waarbij het totaalbedrag van de 
betalingen 50 000 EUR overschrijdt. Het 
verslagleggingsstelsel wordt binnen vier
jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn 
aan een herziening en een verslag door de 
Commissie onderworpen. Bij de herziening 
wordt de doeltreffendheid van het stelsel 
onderzocht en wordt rekening gehouden 
met internationale ontwikkelingen, zoals de 
concurrentiekracht, toegang tot kennis en 
communicatie, voedselveiligheid en 
veiligheid van de energievoorziening. Bij 
de herziening wordt ook de ervaring van 
opstellers en gebruikers van de informatie 
over de betalingen in rekening genomen en 
wordt overwogen of het passend zou zijn 
om aanvullende informatie over betalingen 
op te nemen, zoals effectieve 
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aanvullende informatie over betalingen op 
te nemen, zoals effectieve belastingtarieven 
en gegevens van de ontvangers, zoals 
bankrekeninggegevens.

belastingtarieven en gegevens van de 
ontvangers, zoals bankrekeninggegevens.

Or. en

Amendement 29
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De verslagen dienen om overheden 
van grondstoffenrijke landen te helpen de 
EITI-beginselen en -criteria30 ten uitvoer 
te brengen en zich tegenover hun burgers 
te verantwoorden voor betalingen die zij 
ontvangen van ondernemingen die binnen 
hun rechtsgebied actief zijn in de 
winningsindustrie of houtkap van 
oerbossen. Het verslag omvat de 
openbaarmaking op landen- en 
projectbasis, waarbij een project wordt 
gezien als de laagst mogelijke meldende 
bedrijfseenheid waarin de onderneming 
regelmatige interne bestuursverslagen 
opstelt, zoals een concessie, geografisch 
bekken enz. en waarbij de betalingen aan 
dergelijke projecten werden 
toegeschreven. In het kader van de 
algemene doelstelling om goed bestuur in 
deze landen te bevorderen, wordt de 
materialiteit van de te vermelden 
betalingen ten aanzien van de 
ontvangende overheid beoordeeld. Er 
kunnen uiteenlopende criteria voor 
materialiteit worden overwogen, zoals 
betalingen van een absoluut bedrag of een 
procentuele grens (zoals betalingen boven 
een percentage van het bbp van een land). 
Deze kunnen door middel van een 
gedelegeerde handeling worden bepaald.
Het verslagleggingsstelsel moet binnen vijf 

(33) De verslagen dienen om overheden te 
helpen zich tegenover hun burgers te 
verantwoorden voor betalingen die zij 
ontvangen van ondernemingen die binnen 
hun rechtsgebied actief zijn. Het verslag 
omvat de openbaarmaking op landenbasis 
en in het geval van ondernemingen die 
actief zijn in de winningsindustrie of 
houtkap van oerbossen specificeert het 
verslag tevens het concrete project of de 
concrete projecten waaraan deze 
betalingen gerelateerd zijn, waarbij een 
"project" als gelijk wordt beschouwd aan 
het contract, de licentie, de 
pachtovereenkomst, de concessie of een 
andere wettelijke overeenkomst die tot 
fiscale en andere inkomstenverplichtingen 
van ondernemingen leidt in elk land waar 
zij actief is. Wanneer 
betalingsverplichtingen ontstaan op een 
andere basis, vindt de verslaglegging op 
die basis plaats. In het kader van de 
algemene doelstelling om goed bestuur in 
deze landen te bevorderen, is er sprake van 
materialiteit van de betalingen indien een 
afzonderlijke betaling of een aantal 
betalingen van hetzelfde soort meer dan 
25 000 EUR bedraagt. Het 
verslagleggingsstelsel moet binnen vijf jaar 
na de inwerkingtreding van de richtlijn aan 
een herziening en een verslag door de 
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jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn 
aan een herziening en een verslag door de 
Commissie worden onderworpen. Bij de 
herziening zou de doeltreffendheid van het 
stelsel moeten worden onderzocht en zou 
rekening moeten worden gehouden met 
internationale ontwikkelingen, zoals de 
concurrentiekracht en veiligheid van de 
energievoorziening. Bij de herziening zou 
ook de ervaring van opstellers en 
gebruikers van de informatie over de 
betalingen in rekening moeten worden 
genomen en zou moeten worden 
overwogen of het passend zou zijn om 
aanvullende informatie over betalingen op 
te nemen, zoals effectieve 
belastingtarieven en gegevens van de 
ontvangers, zoals bankrekeninggegevens.

Commissie worden onderworpen. Bij de 
herziening zou de doeltreffendheid van het 
stelsel moeten worden onderzocht en zou 
rekening moeten worden gehouden met 
internationale ontwikkelingen, zoals de 
concurrentiekracht en veiligheid van de 
energievoorziening. Bij de herziening zou 
ook de ervaring van opstellers en 
gebruikers van de informatie over de 
betalingen in rekening moeten worden 
genomen en zou moeten worden 
overwogen of het passend zou zijn om 
aanvullende informatie over betalingen op 
te nemen.

Or. en

Amendement 30
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Teneinde rekening te houden met 
toekomstige wijzigingen in de wetgeving 
van de lidstaten en de Unie betreffende 
ondernemingsvormen, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de lijsten van ondernemingen in 
bijlagen I en II bij te werken. Gedelegeerde 
handelingen moeten ook worden gebruikt 
om de criteria inzake de omvang van 
ondernemingen aan te passen, aangezien de 
inflatie hun reële waarde na verloop van 
tijd doet afnemen. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens de 
voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. Teneinde 

(35) Teneinde rekening te houden met 
toekomstige wijzigingen in de wetgeving 
van de lidstaten en de Unie betreffende 
ondernemingsvormen, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de lijsten van ondernemingen in 
bijlagen I en II bij te werken. Gedelegeerde 
handelingen moeten ook worden gebruikt 
om de criteria inzake de omvang van 
ondernemingen aan te passen, aangezien de 
inflatie hun reële waarde na verloop van 
tijd doet afnemen. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens de 
voorbereiding passend overleg pleegt, 
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een relevant en gepast niveau te 
waarborgen voor de openbaarmaking van 
betalingen aan overheden door de 
winningsindustrie en houtkappers van 
oerbossen en met het oog op een uniforme 
toepassing van deze richtlijn, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om het concept van materialiteit 
van de betalingen te verduidelijken.

onder meer met deskundigen.

Or. en

Amendement 31
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "onderneming actief in de 
winningsindustrie": een onderneming met 
activiteiten op het gebied van de 
verkenning, opsporing, ontwikkeling en 
ontginning van mineralen-, olie- en 
aardgasvindplaatsen als bedoeld in Sectie 
B, afdelingen 05 tot 08, van bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad34;

1. "onderneming": het hoogste niveau van 
een moederbedrijf dat in de Europese 
Unie rekeningen openbaar maakt, 
wanneer de groep ondernemingen 
waarvoor dat moederbedrijf 
geconsolideerde financiële overzichten 
opstelt dochterbedrijven, filialen, vaste 
inrichtingen, joint ventures en 
geassocieerde ondernemingen omvat;

Or. en

Amendement 32
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "onderneming actief in de 1. "onderneming actief in de 
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winningsindustrie": een onderneming met 
activiteiten op het gebied van de 
verkenning, opsporing, ontwikkeling en 
ontginning van mineralen-, olie- en 
aardgasvindplaatsen als bedoeld in Sectie 
B, afdelingen 05 tot 08, van bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad34;

winningsindustrie": een onderneming met 
activiteiten op het gebied van de 
verkenning, opsporing, vervoer, export, 
ontwikkeling en ontginning van mineralen-
, olie- en aardgasvindplaatsen als bedoeld 
in Sectie B, afdelingen 05 tot 08, van 
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
1893/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad;

Or. en

Amendement 33
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. "project": is gelijk aan een specifieke 
meldende bedrijfseenheid op het laagste 
niveau van de onderneming waarin 
regelmatige interne bestuursverslagen 
worden opgesteld om de activiteiten te 
controleren.

4. "project": is gelijk aan het contract, de 
licentie, de pachtovereenkomst, de 
concessie of een andere wettelijke 
overeenkomst die tot fiscale en andere 
inkomstenverplichtingen van 
ondernemingen leidt in elk land waar zij 
actief is. Wanneer betalingsverplichtingen 
ontstaan op een andere basis, vindt de 
verslaglegging op die basis plaats.

Or. en

Amendement 34
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. "constituerende organisaties": de 
dochterbedrijven, geassocieerde 
ondernemingen, joint ventures, vaste 
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inrichtingen en andere 
handelsovereenkomsten die geheel of 
gedeeltelijk beschouwd worden als leden 
van de onderneming, in de zin dat zij 
geconsolideerd zijn in de jaarlijkse 
financiële overzichten van die 
onderneming.

Or. en

Amendement 35
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven grote 
ondernemingen en alle organisaties van 
openbaar belang die actief zijn in de 
winningsindustrie of de houtkap van 
oerbossen voor om jaarlijks een verslag 
over betalingen aan overheden op te stellen 
en openbaar te maken.

1. De lidstaten schrijven grote 
ondernemingen en alle organisaties van 
openbaar belang voor om jaarlijks een 
verslag over betalingen aan overheden op 
te stellen, te laten controleren en openbaar 
te maken als onderdeel van hun jaarlijkse 
financiële overzichten.

Or. en

Amendement 36
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven grote 
ondernemingen en alle organisaties van 
openbaar belang die actief zijn in de 
winningsindustrie of de houtkap van 
oerbossen voor om jaarlijks een verslag 
over betalingen aan overheden op te stellen 
en openbaar te maken.

1. De lidstaten schrijven grote 
ondernemingen, waaronder joint ventures,
en alle organisaties van openbaar belang 
voor om jaarlijks een verslag over 
betalingen, waaronder in natura, aan 
overheden op te stellen en openbaar te 
maken als onderdeel van hun jaarlijkse 
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financiële overzichten. In dit verslag 
maakt de onderneming tevens 
aanvullende financiële informatie 
openbaar met betrekking tot hun 
activiteiten in derde landen.

Or. en

Amendement 37
Marielle de Sarnez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven grote 
ondernemingen en alle organisaties van 
openbaar belang die actief zijn in de 
winningsindustrie of de houtkap van 
oerbossen voor om jaarlijks een verslag 
over betalingen aan overheden op te stellen 
en openbaar te maken.

1. De lidstaten schrijven grote 
ondernemingen en alle organisaties van 
openbaar belang voor om jaarlijks een 
verslag over betalingen aan overheden op 
te stellen en openbaar te maken. Dit 
verslag specificeert tevens de activiteiten 
van joint ventures, filialen en 
geassocieerde ondernemingen, en alle 
andere commerciële informatie die geacht 
wordt onderdeel uit te maken van grote 
ondernemingen. 

Or. fr

Amendement 38
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het verslag bevat het volgende indien 
het significant is voor de ontvangende 
overheid:

1. Het verslag bevat het volgende:

Or. en
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Amendement 39
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) aanvullende financiële informatie 
met betrekking tot activiteiten in derde 
landen op landenbasis zoals bedoeld in lid 
3 ter;

Or. en

Amendement 40
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. in het geval van grote 
ondernemingen en alle organisaties van 
openbaar belang die actief zijn in de 
winningsindustrie of de houtkap van 
oerbossen, specificeert het verslag tevens, 
wanneer die betalingen aan een concreet 
project gerelateerd zijn, de bedragen per 
soort betaling, met inbegrip van 
betalingen in nature, met betrekking tot 
elk project binnen een boekjaar, en het 
totale bedrag van de betalingen voor elk 
project.

Or. en

Amendement 41
Catherine Bearder
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) betalingen aan nationale 
veiligheidstroepen voor 
veiligheidsdiensten;

Or. en

Amendement 42
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) grond- en 
onroerendgoedbelastingen; 

Or. en

Amendement 43
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quater) im- en exportheffingen en -
rechten;

Or. en

Amendement 44
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter f quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quinquies) belastingen op consumptie;

Or. en

Amendement 45
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter f sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f sexies) betalingen in verband met 
wetsovertredingen, zoals milieu- en 
herstelverplichtingen;

Or. en

Amendement 46
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter f septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f septies) voorheffingen;

Or. en

Amendement 47
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) andere rechtstreekse voordelen voor de (g) andere voordelen voor de betreffende 
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betreffende overheid. overheid.

Or. en

Amendement 48
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Betalingen worden openbaar 
gemaakt indien een betaling of een aantal 
betalingen van hetzelfde soort meer dan 
25 000 EUR bedragen.

Or. en

Amendement 49
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Het verslag specificeert tevens, op 
landenbasis, de volgende aanvullende 
financiële informatie:
(a) netto omzet;
(b) geproduceerde hoeveelheden;
(c) bruto winst of verlies;
(d) totaal aantal werknemers en hun 
geaggregeerde remuneratie.

Or. en

Amendement 50
Catherine Bearder
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie krijgt overeenkomstig 
artikel 42 de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om het concept van materialiteit van de 
betalingen te verduidelijken.

Schrappen

Or. en

Amendement 51
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het verslag sluit alle soorten betalingen 
uit die gedaan werden aan een regering in 
een land waar de openbaarmaking van dit 
soort betaling door de strafwetgeving van 
dat land duidelijk verboden is. In 
dergelijke gevallen verklaart de 
onderneming dat zij in overeenstemming 
met de leden 1 tot en met 3 geen 
betalingen heeft vermeld, en maakt zij de 
naam van de betrokken regering bekend.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze vrijstellingsclausule moet worden geschrapt aangezien geen enkel land deze 
openbaarmaking op dit moment verbiedt en een vrijstelling landen ertoe zou kunnen 
aanzetten geheimhoudingswetten goed te keuren, waarmee deze wetgeving zou worden 
ondermijnd. De vergelijkbare Dodd Frank Act in de VS bevat evenmin een dergelijke 
clausule.
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Amendement 52
Catherine Bearder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven alle onder hun 
nationaal recht vallende grote 
ondernemingen of organisaties van 
openbaar belang die actief zijn in de 
winningsindustrie of houtkap van 
oerbossen voor om een geconsolideerd 
verslag van betalingen aan overheden op te 
stellen overeenkomstig de artikelen 37 en 
38, indien de moederonderneming 
krachtens artikel 23, lid 1 tot en met 6 van 
deze richtlijn, verplicht is geconsolideerde 
financiële overzichten op te stellen.

1. De lidstaten schrijven alle onder hun 
nationaal recht vallende grote 
ondernemingen of organisaties van 
openbaar belang voor om een 
geconsolideerd verslag van betalingen aan 
overheden op te stellen overeenkomstig de 
artikelen 37 en 38, indien de 
moederonderneming krachtens artikel 23, 
lid 1 tot en met 6 van deze richtlijn, 
verplicht is geconsolideerde financiële 
overzichten op te stellen.

Or. en


