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Amendamentul 27
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a plăților efectuate către 
guverne, întreprinderile mari și entitățile de 
interes public care își desfășoară 
activitatea în industria extractivă sau în 
sectorul exploatării pădurilor primare27

trebuie să prezinte anual, într-un raport
separat, plățile semnificative efectuate 
către guvernele țărilor în care își desfășoară 
activitatea. Entitățile de acest tip își 
desfășoară activitatea în țări bogate în
resurse naturale, în special minerale, petrol, 
gaze naturale și păduri primare. Raportul 
trebuie să includă tipuri de plăți 
comparabile cu cele prezentate de o 
entitate care participă la Inițiativa privind 
transparența în industriile extractive (EITI). 
Inițiativa vine în completarea Planului de 
acțiune al UE referitor la aplicarea 
legislației, guvernanța și schimburile 
comerciale în domeniul forestier 
(FLEGT)28 și a Regulamentului privind 
exploatarea lemnului29 care prevăd 
obligația comercianților de produse din 
lemn de a acționa cu precauție pentru a 
împiedica intrarea pe piața UE a lemnului 
ilegal.

(32) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a plăților efectuate către 
guverne, toate întreprinderile mari și 
entitățile de interes public ar trebui să 
prezinte, ca parte din raportul anual 
privind situațiile financiare, un raport 
referitor la plățile semnificative efectuate 
către guvernele țărilor în care își desfășoară 
activitatea, precum și informații 
financiare suplimentare privind 
activitățile lor în țări terțe. În cazurile în 
care aceste entități își desfășoară 
activitatea în industriile extractive de
resurse naturale, în special minerale, petrol, 
gaze naturale și păduri primare, în raport 
se menționează și proiectul sau proiectele 
specifice cărora le-au fost atribuite 
respectivele plăți. Raportul ar trebui să se 
bazeze pe cerințele de transparență 
prevăzute în Inițiativa privind transparența 
în industriile extractive (EITI). Inițiativa 
vine în completarea Planului de acțiune al 
UE referitor la aplicarea legislației, 
guvernanța și schimburile comerciale în 
domeniul forestier (FLEGT) și a 
Regulamentului privind exploatarea 
lemnului care prevăd obligația 
comercianților de produse din lemn de a 
acționa cu precauție pentru a împiedica 
intrarea pe piața UE a lemnului ilegal.

Or. en
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Amendamentul 28
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Rapoartele trebuie să fie utile pentru 
sprijinirea guvernelor țărilor bogate în 
resurse naturale la implementarea 
principiilor și criteriilor EITI30 și pentru 
informarea cetățenilor acestora cu privire la 
plățile primite de guvernele respective de 
la entitățile din industria extractivă sau din 
sectorul de exploatare a pădurilor primare 
care își desfășoară activitatea în 
jurisdicția lor. Raportul trebuie să includă 
informații defalcate pe țări și pe proiecte, 
proiectul fiind considerat cea mai mică 
unitate de raportare operațională la care
entitatea întocmește rapoarte interne 
periodice de gestiune (de exemplu o 
concesiune, un bazin geografic etc.), 
atunci când plățile au fost atribuite unui 
anumit proiect. În lumina obiectivului 
general de promovare a bunei guvernanțe 
în aceste țări, trebuie analizat caracterul 
semnificativ al plăților raportate în relație 
cu guvernul beneficiar. Pot fi avute în 
vedere diverse criterii legate de pragul de 
semnificație, de exemplu valoarea 
absolută a plăților sau un prag procentual 
(de exemplu, plățile care depășesc un 
anumit procent din PIB-ul unei țări), 
acestea putând fi definite prin intermediul 
unui act delegat. Regimul de raportare 
trebuie să facă obiectul unei examinări și 
al unui raport al Comisiei în termen de 
cinci ani de la intrarea în vigoare a 
directivei. Examinarea trebuie să aibă ca 
obiect eficacitatea regimului și să țină cont 
de evoluțiile internaționale, inclusiv de 
chestiuni legate de competitivitate și de 
securitatea energetică. Totodată, 
examinarea trebuie să țină cont de 
experiența responsabililor de întocmirea 

(33) Rapoartele ar trebui să fie utile pentru 
sprijinirea guvernelor la implementarea 
normelor privind responsabilitatea și 
transparența cel puțin echivalente
principiilor și criteriilor EITI30 și pentru 
informarea cetățenilor acestora cu privire la 
plățile primite de guvernele și de 
autoritățile publice locale și regionale
respective. În rapoartele întreprinderilor 
și ale entităților de interes public care își 
desfășoară activitatea în industria 
extractivă, în serviciile digitale și în 
infrastructura de telecomunicații, în 
agricultură, în sectorul pescuitului, în 
producția de energie la scară largă, în 
sectorul construcțiilor sau în sectorul 
exploatării pădurilor primare, plățile 
efectuate către guverne sunt, de 
asemenea, prezentate în mod defalcat pe 
proiecte, „proiect” însemnând o unitate 
operațională înființată pe baza uneia sau 
mai multor licențe, concesiuni, contracte 
sau alte acorduri juridice specifice care 
creează obligații fiscale sau parafiscale. 
În lumina obiectivului general de 
promovare a bunei guvernanțe în aceste 
țări, se limitează pragul privind caracterul 
semnificativ al plăților raportate la 
proiectele la care suma totală a plăților
depășește 50 000 de euro. Regimul de 
raportare face obiectul unei examinări și al 
unui raport al Comisiei în termen de patru
ani de la intrarea în vigoare a directivei. 
Examinarea are ca obiect eficacitatea 
regimului și ține cont de evoluțiile 
internaționale, inclusiv de chestiuni legate 
de competitivitate, de accesul la 
cunoștințe și comunicare, de securitatea 
alimentară și de securitatea energetică. 
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informațiilor referitoare la plăți și a 
utilizatorilor acestora și să analizeze 
oportunitatea includerii unor informații 
suplimentare, cum ar fi ratele efective ale 
taxelor și detaliile beneficiarului, de 
exemplu informații privind contul bancar.

Totodată, examinarea ține cont de 
experiența responsabililor de întocmirea 
informațiilor referitoare la plăți și a 
utilizatorilor acestora și să analizeze 
oportunitatea includerii unor informații 
suplimentare, cum ar fi ratele efective ale 
taxelor și detaliile beneficiarului, de 
exemplu informații privind contul bancar.

Or. en

Amendamentul 29
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Rapoartele trebuie să fie utile pentru 
sprijinirea guvernelor țărilor bogate în 
resurse naturale la implementarea 
principiilor și criteriilor EITI30 și pentru 
informarea cetățenilor acestora cu privire 
la plățile primite de guvernele respective 
de la entitățile din industria extractivă sau 
din sectorul de exploatare a pădurilor 
primare care își desfășoară activitatea în 
jurisdicția lor. Raportul trebuie să includă 
informații defalcate pe țări și pe proiecte, 
proiectul fiind considerat cea mai mică 
unitate de raportare operațională la care 
entitatea întocmește rapoarte interne 
periodice de gestiune (de exemplu o 
concesiune, un bazin geografic etc.), 
atunci când plățile au fost atribuite unui 
anumit proiect. În lumina obiectivului 
general de promovare a bunei guvernanțe 
în aceste țări, trebuie analizat caracterul 
semnificativ al plăților raportate în relație 
cu guvernul beneficiar. Pot fi avute în 
vedere diverse criterii legate de pragul de 
semnificație, de exemplu valoarea 
absolută a plăților sau un prag procentual 
(de exemplu, plățile care depășesc un 
anumit procent din PIB-ul unei țări), 

(33) Rapoartele ar trebui să facă mai 
responsabile guvernele în fața cetățenilor 
acestora cu privire la plățile primite de 
guvernele respective de la entitățile care își 
desfășoară activitatea în jurisdicția lor. 
Raportul ar trebui să includă informații 
defalcate pe țări, iar în cazul 
întreprinderilor din industria extractivă 
sau din sectorul de exploatare a pădurilor 
primare raportul ar trebui să menționeze
și proiectul sau proiectele specifice cărora 
le-au fost atribuite plățile, proiect fiind 
considerat echivalentul unui contract, al 
unei licențe, arende, concesionări sau al 
altui acord juridic care induce obligațiile 
fiscale și financiare ale unei societăți în 
țările în care operează. În cazul în care se 
suportă obligații de plată pe o bază 
diferită, informațiile sunt prezentate pe 
baza respectivă. În lumina obiectivului 
general de promovare a bunei guvernanțe 
în aceste țări, plățile sunt considerate 
semnificative dacă o plată sau un set de 
plăți de același tip depășește 25 000 de 
euro. Regimul de raportare ar trebui să 
facă obiectul unei examinări și al unui 
raport al Comisiei în termen de cinci ani de 
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acestea putând fi definite prin intermediul 
unui act delegat. Regimul de raportare 
trebuie să facă obiectul unei examinări și al 
unui raport al Comisiei în termen de cinci 
ani de la intrarea în vigoare a directivei. 
Examinarea trebuie să aibă ca obiect 
eficacitatea regimului și să țină cont de 
evoluțiile internaționale, inclusiv de 
chestiuni legate de competitivitate și de 
securitatea energetică. Totodată, 
examinarea trebuie să țină cont de 
experiența responsabililor de întocmirea 
informațiilor referitoare la plăți și a 
utilizatorilor acestora și să analizeze 
oportunitatea includerii unor informații 
suplimentare, cum ar fi ratele efective ale 
taxelor și detaliile beneficiarului, de 
exemplu informații privind contul bancar.

la intrarea în vigoare a directivei. 
Examinarea ar trebui să aibă ca obiect 
eficacitatea regimului și să țină cont de 
evoluțiile internaționale, inclusiv de 
chestiuni legate de competitivitate și de 
securitatea energetică. Totodată, 
examinarea trebuie să țină cont de 
experiența responsabililor de întocmirea 
informațiilor referitoare la plăți și a 
utilizatorilor acestora și să analizeze 
oportunitatea includerii unor informații 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 30
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Pentru a ține cont de modificările 
viitoare ale legislațiilor statelor membre și 
ale legislației Uniunii referitoare la tipurile 
de societăți comerciale, Comisia trebuie
abilitată să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește actualizarea listelor de 
entități din anexele I și II. Utilizarea actelor 
delegate este de asemenea necesară pentru 
adaptarea criteriilor de mărime, deoarece, 
în timp, inflația va deteriora valoarea lor 
reală. Este deosebit de important ca, pe 
durata activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Pentru a garanta un nivel 
pertinent și adecvat al informațiilor 
referitoare la plățile către guverne 

(35) Pentru a ține cont de modificările 
viitoare ale legislațiilor statelor membre și 
ale legislației Uniunii referitoare la tipurile 
de societăți comerciale, Comisia ar trebui
abilitată să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în
ceea ce privește actualizarea listelor de 
entități din anexele I și II. Utilizarea actelor 
delegate este, de asemenea, necesară pentru 
adaptarea criteriilor de mărime, deoarece, 
în timp, inflația va deteriora valoarea lor 
reală. Este deosebit de important ca, pe 
durata activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți.
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efectuate de industria extractivă și de
sectorul de exploatare a pădurilor primare 
și a asigura aplicarea uniformă a 
prezentei directive, Comisia trebuie
abilitată să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat 
pentru a defini conceptul de prag de 
semnificație a plăților.

Or. en

Amendamentul 31
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „entitate activă în industria extractivă” 
înseamnă o entitate care desfășoară 
activități ce implică explorarea, 
descoperirea, exploatarea și extracția 
zăcămintelor de minerale, petrol și gaze 
naturale, așa cum se prevede în 
secțiunea B diviziunile 05-08 din anexa I 
la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului34.

1. „entitate” înseamnă societatea-mamă de 
la cel mai înalt nivel, care publică situații 
financiare în Uniunea Europeană, iar 
grupul de societăți pentru care societatea-
mamă respectivă întocmește situații 
financiare consolidate include 
sucursalele, filialele, agențiile 
permanente, societățile mixte și
întreprinderile asociate.

Or. en

Amendamentul 32
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „entitate activă în industria extractivă” 
înseamnă o entitate care desfășoară 
activități ce implică explorarea, 

1. „entitate activă în industria extractivă” 
înseamnă o entitate care desfășoară 
activități ce implică explorarea, 
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descoperirea, exploatarea și extracția 
zăcămintelor de minerale, petrol și gaze 
naturale, așa cum se prevede în secțiunea B 
diviziunile 05-08 din anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului34.

descoperirea, transportarea, exportarea, 
exploatarea și extracția zăcămintelor de 
minerale, petrol și gaze naturale, așa cum 
se prevede în secțiunea B diviziunile 05-08 
din anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 1893/2006 al Parlamentului European și 
al Consiliului.

Or. en

Amendamentul 33
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „proiect” înseamnă cea mai mică 
unitate de raportare operațională la care
entitatea întocmește rapoarte periodice de 
gestiune internă pentru monitorizarea 
activităților.

4. „proiect” înseamnă contractul, licența, 
arenda, concesionarea sau un alt acord 
juridic care induce obligațiile fiscale și 
financiare ale unei societăți în țările în 
care operează. În cazul în care se suportă 
obligații de plată pe o bază diferită, 
informațiile sunt prezentate pe baza 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 34
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „entități constituente” înseamnă acele 
filiale, întreprinderi asociate, societăți 
mixte, agenții permanente și alte forme de 
asociere în scopuri comerciale care sunt 
considerate, parțial sau total, componente 
ale entității, în măsura în care sunt 
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consolidate în situațiile financiare anuale 
ale entității.

Or. en

Amendamentul 35
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari și tuturor entităților de interes public 
active în industria extractivă sau în 
sectorul exploatării pădurilor primare
obligația de a întocmi și a publica anual un 
raport asupra plăților către guverne.

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari și tuturor entităților de interes public 
obligația de a întocmi, a audita și a 
publica, în cadrul propriilor situații fiscale 
anuale, un raport asupra plăților către 
guverne.

Or. en

Amendamentul 36
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari și tuturor entităților de interes public 
active în industria extractivă sau în 
sectorul exploatării pădurilor primare
obligația de a întocmi și a publica anual un 
raport asupra plăților către guverne.

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari, inclusiv întreprinderilor cu capital 
mixt, și tuturor entităților de interes public 
obligația de a întocmi și a publica anual un 
raport asupra plăților către guverne, 
inclusiv asupra plăților în natură, ca parte 
din raportul anual privind situațiile 
financiare. În acest raport, întreprinderea 
publică și informații financiare 
suplimentare privind activitățile sale în 
țări terțe.

Or. en
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Amendamentul 37
Marielle de Sarnez

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari și tuturor entităților de interes public 
active în industria extractivă sau în 
sectorul exploatării pădurilor primare
obligația de a întocmi și a publica anual un 
raport asupra plăților către guverne.

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari și tuturor entităților de interes public 
obligația de a întocmi și a publica anual un 
raport asupra plăților către guverne.
Raportul privește și activitățile societăților 
mixte, ale filialelor, ale întreprinderilor 
asociate și ale altor forme de asociere în 
scopuri comerciale care sunt considerate 
componente ale întreprinderilor mari. 

Or. fr

Amendamentul 38
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – parte introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Raportul trebuie să precizeze
următoarele elemente, dacă sunt 
semnificative pentru guvernul beneficiar:

(1) Raportul precizează următoarele 
elemente:

Or. en

Amendamentul 39
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – litera ba (nouă)



PE491.073v01-00 10/15 AM\903970RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) informații financiare suplimentare 
privind activitățile lor în țări terțe, 
defalcate pe țări, astfel cum se prevede la 
alineatul (3b);

Or. en

Amendamentul 40
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul întreprinderilor mari și al 
tuturor entităților de interes public active 
în industria extractivă și în sectorul 
exploatării pădurilor primare, dacă plățile 
au fost atribuite unui proiect specific,
raportul specifică și suma pe tip de plată, 
inclusiv pentru plățile în natură, efectuată 
pentru fiecare proiect de acest tip în 
cursul unui exercițiu financiar și suma 
totală a plăților pentru fiecare proiect de 
acest tip.

Or. en

Amendamentul 41
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) plăți efectuate către forțele de 
securitate ale statului pentru servicii de 
securitate;
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Or. en

Amendamentul 42
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) impozite pe teren și clădiri;

Or. en

Amendamentul 43
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) taxe și impozite pe importuri și 
exporturi;

Or. en

Amendamentul 44
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2 – litera fd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fd) impozite bazate pe consum;

Or. en
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Amendamentul 45
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2 – litera fe (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fe) plăți aferente încălcării legislației, 
precum obligații de plată aferente 
mijloacelor de reparație și protecției 
mediului;

Or. en

Amendamentul 46
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2 – litera ff (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ff) impozite reținute la sursă;

Or. en

Amendamentul 47
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) alte beneficii directe pentru guvernul în 
cauză.

(g) alte beneficii pentru guvernul în cauză.

Or. en

Amendamentul 48
Catherine Bearder
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Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se prezintă informații cu privire la 
plăți în cazul în care oricare dintre plăți 
sau seturile de plăți de același tip 
însumează peste 25 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 49
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Raportul prezintă, de asemenea, 
următoarele informații financiare 
suplimentare, defalcate pe țări:
(a) cuantumul net al cifrei de afaceri;
(b) cantitățile produse;
(c) profitul sau pierderea înaintea 
impozitării;
(d) numărul total al persoanelor angajate 
și totalul remunerațiilor acestora;

Or. en

Amendamentul 50
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este abilitată să adopte acte eliminat
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delegate în conformitate cu articolul 42 
pentru a detalia conceptul de semnificație 
a plăților.

Or. en

Amendamentul 51
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Raportul exclude orice tip de plată 
efectuată către un guvern al unei țări în 
care raportarea publică a plăților de acest 
tip este explicit interzisă de dreptul penal. 
În aceste cazuri, entitatea trebuie să 
declare că nu a raportat plăți în 
conformitate cu alineatele (1)-(3), 
indicând numele guvernului în cauză.

eliminat

Or. en

Justificare

Clauza de derogare ar trebui eliminată, dat fiind că nu există dovezi că vreo țară ar interzice, 
în prezent, astfel de raportări, și că o derogare ar putea determina anumite guverne să 
adopte legi privind confidențialitatea, subminând efectele dispozițiilor legislative. Nici Legea 
Dodd Frank din SUA, comparabilă, nu prevede o astfel de clauză de derogare.

Amendamentul 52
Catherine Bearder

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari și entităților de interes public active în 
industria extractivă sau în sectorul 
exploatării pădurilor primare care intră 

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari și entităților de interes public care 
intră sub incidența legislației lor obligația 
de a întocmi un raport consolidat asupra 
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sub incidența legislației lor obligația de a 
întocmi un raport consolidat asupra plăților 
efectuate către guverne în conformitate cu
articolele 37 și 38 dacă, în calitate de 
societăți-mamă, au obligația de a întocmi 
situații financiare consolidate în 
conformitate cu articolul 23 alineatele (1)-
(6) din prezenta directivă.

plăților efectuate către guverne în 
conformitate cu articolele 37 și 38 dacă, în 
calitate de societăți-mamă, au obligația de 
a întocmi situații financiare consolidate în 
conformitate cu articolul 23 alineatele (1)-
(6) din prezenta directivă.

Or. en


