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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση για την επανεξέταση της οδηγίας για τη διαφάνεια (COM(683)2011) 
έχει έναν γενικό στόχο: "να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των 
επενδυτών, μέσω ισοδύναμης διαφάνειας για τους εκδότες κινητών αξιών και τους επενδυτές 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση".

Ο συντάκτης επιθυμεί να εκφράσει την υποστήριξή του σε μία κύρια πτυχή αυτής της 
νομοθετικής πρότασης, τη θέσπιση της αρχής των πρόσθετων απαιτήσεων όσον αφορά τις 
πληρωμές τις οποίες καταβάλλουν στις κυβερνήσεις οι εταιρίες της εξορυκτικής βιομηχανίας 
και της υλοτομίας της ΕΕ, ακόμη και σε τρίτες χώρες, όταν εκδίδουν κινητές αξίες στις 
εμπορικές αγορές της ΕΕ. Ωστόσο, ο συντάκτης δεν προτίθεται να περιορίσει τις νέες 
απαιτήσεις στους δύο αυτούς τομείς, δεδομένου ότι η πληροφορία αυτή είναι πολύ σημαντική 
για τους επενδυτές σε όλους τους τομείς.

Ήδη σε επίπεδο ΕΕ, στην αιτιολογική σκέψη 14 της οδηγίας για τη διαφάνεια (2004/109/ΕΚ) 
γίνεται σύσταση στα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν εισηγμένες εταιρείες των οποίων οι κύριες 
δραστηριότητες αφορούν τον κλάδο της εξορυκτικής βιομηχανίας, να αποκαλύπτουν στις 
ετήσιες οικονομικές τους εκθέσεις τις πληρωμές που καταβάλλουν σε κυβερνήσεις. Αλλά 
προς το παρόν, η σύσταση αυτή δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα στην ανωτέρω οδηγία. 
Κατά συνέπεια, αυτής της μορφής οι πληρωμές προς κυβερνήσεις σε μία συγκεκριμένη χώρα 
συνήθως δεν αποκαλύπτονται. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά αποτελούν προϋπόθεση για κάθε 
επιτυχή προσέγγιση όσον αφορά τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση, καθώς και την 
ικανότητα των επενδυτών και της κοινωνίας των πολιτών να καλούν διοικητικά συμβούλια 
εταιριών και κυβερνήσεις σε λογοδοσία.

Η αρχή «να δημοσιοποιείτε αυτά που πληρώνετε», απαραίτητη για την προώθηση της 
διαφάνειας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθιστά τις κυβερνήσεις υπόλογες για την 
χρήση των ίδιων πόρων και τη βελτίωση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε τρίτες 
χώρες, καθώς και την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη των χωρών αυτών. Ο συντάκτης της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου επιθυμεί, όταν οι επενδυτές της ΕΕ ασκούν δραστηριότητα σε 
τρίτες χώρες, να πρωτοστατούν σε ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη. Η διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές σε κυβερνήσεις θα συμβάλει, χάρη 
στον δημόσιο έλεγχο, στην καλύτερη διαχείριση των εσόδων που προκύπτουν από την 
εκμετάλλευση των πόρων των εν λόγω χωρών. Χωρίς δημόσιο έλεγχο, είναι δυνατόν να 
χαλαρώσει η διακυβέρνηση και τα έσοδα που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των πόρων 
να έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση φτώχειας, κρουσμάτων διαφθοράς και συγκρούσεων. 
Οι πληρωμές αυτές μπορούν να διαταράξουν σοβαρά τις αρχές του βασισμένου σε κανόνες 
συστήματος συναλλαγών εις βάρος των εταιριών που ασκούν δραστηριότητα σεβόμενες τις 
διατάξεις του θεμιτού ανταγωνισμού, και ιδίως των εταιριών που είναι εισηγμένες και στις 
ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο βιομηχανικός κλάδος αναγνώρισε, μέσω της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια των 
εξορυκτικών βιομηχανιών (ΠΔΕΒ), ότι η βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας 
συμβάλλει στη χρηστή διακυβέρνηση και στον θεμιτό ανταγωνισμό. Η ΠΔΕΒ είναι ένα 
παγκόσμιο σχέδιο που, υπό την καθοδήγηση της χώρας υποδοχής, προάγει τη διαφάνεια των 
εσόδων σε επίπεδο κράτους. Ήδη 35 χώρες βρίσκονται σε καλό στάδιο όσον αφορά την 
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εφαρμογή της ΠΔΕΒ και 60 από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαιοειδών, αερίου και του 
εξορυκτικού κλάδου έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια 
των εξορυκτικών βιομηχανιών. Η πρωτοβουλία αυτή κατόρθωσε να λάβει την υποστήριξη 
περισσότερων από 80 παγκόσμιων επενδυτικών οργανισμών οι οποίοι διαχειρίζονται 
συνολικά πάνω από 16 τρισεκατομμύρια δολαρίων ΗΠΑ. Πολλές κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, στηρίζουν 
επίσης την ΠΔΕΒ. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στο στάδιο της προσχώρησης στην πρωτοβουλία 
αυτή.

Δεν υπάρχει σήμερα στην ΕΕ μία ανάλογη κυβερνητική δράση ως απάντηση στην ΠΔΕΒ. Η 
πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με την αιτιολόγησή της, είναι "συγκρίσιμη με τον νόμο 
Dodd-Frank, που ψηφίστηκε στις ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2010". Ο νόμος Dodd Frank περί της 
μεταρρύθμισης της Wall Street και της προστασίας των καταναλωτών (Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act) του 2010 (στο διμερές τμήμα 1504, γνωστό 
επίσης και ως ‘διάταξη Cardin-Lugar’) ώθησε την Επιτροπή Κινητών Αξιών και Συναλλαγών 
(Securities and Exchange Commission - SEC) να εγκρίνει διατάξεις για τις εταιρείες του 
εξορυκτικού κλάδου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ορυκτά και μεταλλεύματα) που είναι 
καταχωρισμένες στη SEC να δημοσιεύουν τις πληρωμές τις οποίες καταβάλλουν στις 
κυβερνήσεις. Δυστυχώς, το τελευταίο στάδιο καθορισμού αυτών των διατάξεων δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόμη. Παρεμφερής δέσμευση διατυπώθηκε στην Τελική Δήλωση της Συνόδου 
Κορυφής της Ομάδας G8 στη Ντωβίλ, τον Μάιο του 2011. Αυτή όμως δεν έχει 
συγκεκριμενοποιηθεί στο εσωτερικό δίκαιο των χωρών της Ομάδας G8.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλαμβάνοντας ρόλο ηγέτη ως προς το θέμα αυτό, θα ενθαρρύνει 
τους κύριους εταίρους μας στην Ομάδα G8 και αλλού να επιδιώξουν και να υιοθετήσουν 
παρόμοια μέτρα. Όλα αυτά συνιστούν ένα τεράστιο πλεονέκτημα ως προς την εικόνα για τις 
ευρωπαϊκές εταιρίες που ασκούν δραστηριότητα εκτός ΕΕ. Από τον Ιούνιο 2010, το Χονγκ 
Κονγκ έχει θέσει σε εφαρμογή νέους κανονισμούς περί αναφοράς καθιερώνοντας σύστημα 
γνωστοποίησης ανά χώρα για τις πετρελαϊκές εταιρείες και τις εταιρείες του εξορυκτικού 
τομέα που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Στην παρούσα συζήτηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσα από διάφορα ψηφίσματα, 
επέδειξε αποφασιστικότητα στην υποστήριξη της θέσης του να καταστούν υποχρεωτικές οι 
απαιτήσεις αναφοράς για τους εξορυκτικούς τομείς. Οι ενισχυμένες απαιτήσεις 
γνωστοποίησης είναι, εξάλλου, συμπληρωματικές στην διάδοση της ΠΔΕΒ για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς χωρίς αυτό να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις της ΕΕ με 
τρίτες χώρες, ακόμη και στις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις που αφορούν τον 
εξορυκτικό κλάδο. Η πρωτοβουλία είναι επίσης συμπληρωματική προς το Σχέδιο Δράσης 
FLEGT της ΕΕ (Επιβολή της δασικής νομοθεσίας, Διακυβέρνηση και Εμπόριο) για την 
καταπολέμηση της παράνομης υλοτόμησης πρωτογενών δασών.

Στην παρούσα γνωμοδότηση, οι αλλαγές που προτείνονται από τον συντάκτη αποσκοπούν 
κατά συνέπεια στην αύξηση των απαιτήσεων γνωστοποίησης σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
πρόταση της Επιτροπής. Ενώ η παρούσα πρόταση χορηγεί στους εκδότες 6 μήνες από τη 
λήξη του κάθε οικονομικού έτους για τη γνωστοποίηση αυτών των πληρωμών, οι ΗΠΑ 
χορηγούν 2 έως 3 μήνες στους εκδότες των ΗΠΑ και 4 μήνες στους εκδότες εκτός ΗΠΑ. Στο 
σημείο αυτό πρέπει να υπάρξει ευθυγράμμιση.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να υπάρχει αυξημένη 
διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που 
καταβάλλονται στις κυβερνήσεις, οι 
εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες είναι 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά και οι οποίοι ασκούν 
δραστηριότητες στους κλάδους της 
εξόρυξης ή της υλοτομίας από πρωτογενή 
δάση θα πρέπει να γνωστοποιούν σε 
χωριστή έκθεση, σε ετήσια βάση, τις 
πληρωμές που καταβάλλουν στις 
κυβερνήσεις στις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Η έκθεση θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τύπους πληρωμών 
συγκρίσιμους με εκείνους που 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την 
Πρωτοβουλία Διαφάνειας Εξορυκτικών 
Βιομηχανιών (ΠΔΕΒ) και θα παρέχουν 
στην κοινωνία των πολιτών πληροφορίες 
προκειμένου να καθίστανται οι 
κυβερνήσεις χωρών πλούσιων σε 
φυσικούς πόρους υπόλογες για τα έσοδα 
που έχουν από την εκμετάλλευση 
φυσικών πόρων. Η πρωτοβουλία είναι 
επίσης συμπληρωματική προς το Σχέδιο
Δράσης FLEGT της ΕΕ (Επιβολή της 
δασικής νομοθεσίας, Διακυβέρνηση και 
Εμπόριο) και τον κανονισμό για την 
ξυλεία, βάσει των οποίων απαιτείται από 
τους εμπορευομένους προϊόντα ξυλείας 
να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια 
ώστε να παρεμποδίζεται η εισαγωγή 
παράνομης ξυλείας στην αγορά της ΕΕ.
Οι λεπτομερείς απαιτήσεις ορίζονται στο 
κεφάλαιο 9 της οδηγίας 2011/.../ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(7) Προκειμένου να υπάρχει αυξημένη 
διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που 
καταβάλλονται στις κυβερνήσεις, οι 
εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες είναι 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά γνωστοποιούν σε 
έκθεση, σε ετήσια βάση, τις πληρωμές που 
καταβάλλουν στις κυβερνήσεις και τις 
δημόσιες αρχές σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο στις χώρες στις 
οποίες δραστηριοποιούνται, καθώς και 
ορισμένες πληροφορίες πλαισίου. Στόχος 
της γνωστοποίησης αυτής είναι να 
μπορούν οι επενδυτές να λαμβάνουν 
καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις, 
βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την 
εταιρική διακυβέρνηση και την εταιρική 
λογοδοσία και συμβάλλοντας στη χρηστή 
διακυβέρνηση στον τομέα της φορολογίας 
και της μείωσης της φοροδιαφυγής. Οι 
λεπτομερείς απαιτήσεις ορίζονται στο 
κεφάλαιο 9 της οδηγίας 2011/.../ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.
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Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είναι αποτελεσματικές αυτές οι ενέργειες, στις απαιτήσεις όσον αφορά τη γνωστοποίηση 
των πληρωμών πρέπει να περιλαμβάνονται και πληρωμές που καταβάλλονται σε αρχές τοπικού 
και περιφερειακού επιπέδου. Η γνωστοποίηση των πληρωμών θα πρέπει να ικανοποιεί τα 
αιτήματα των επενδυτών σχετικά με τη λογοδοσία. Θα παρέχουν επίσης τα απαραίτητα στοιχεία 
για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα καθώς και για την 
πρόληψη της φοροδιαφυγής. Θα επιτρέψουν επίσης στην κοινωνία των πολιτών να καλεί τις 
κυβερνήσεις σε λογοδοσία. Η νέα υποχρέωση έχει μεγάλη αξία για τους επενδυτές σε όλους τους 
τομείς και δεν θα πρέπει συνεπώς να περιορίζεται στους κλάδους της εξόρυξης και της 
υλοτομίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Για τους εκδότες οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους της 
εξόρυξης, της γεωργίας και της αλιείας, 
της παραγωγής ενέργειας σε μεγάλη 
κλίμακα, των κατασκευών ή της 
υλοτομίας από πρωτογενή δάση, η 
έκθεση όσον αφορά τις πληρωμές στις 
κυβερνήσεις και τις δημόσιες αρχές σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα 
περιλαμβάνει πληροφορίες πιο 
λεπτομερείς από ό,τι συνήθως παρέχονται 
σε σχέση με επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς της 
οικονομίας, κατά περίπτωση ανάλογα με 
το έργο, υπό τον όρο ότι οι συνολικές 
ετήσιες πληρωμές που συνδέονται με έργο 
υπερβαίνουν το όριο σημαντικότητας, 
όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 9 της 
οδηγίας 2011/.../ΕΕ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Οι 
εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν και 
ορισμένες πληροφορίες πλαισίου, καθώς 
και τύπους πληρωμών συγκρίσιμους με 
εκείνους που γνωστοποιούνται σύμφωνα 
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με την Πρωτοβουλία Διαφάνειας 
Εξορυκτικών Βιομηχανιών (ΠΔΕΒ) και 
θα παρέχουν στους επενδυτές και την 
κοινωνία των πολιτών πληροφορίες που 
τους επιτρέπουν να καλούν διοικητικά 
συμβούλια εταιριών και κυβερνήσεις σε 
λογοδοσία για δαπάνες και έσοδα που 
σχετίζονται με την εκμετάλλευση 
φυσικών πόρων, περιλαμβανομένης της 
γης και των αποθεμάτων ιχθύων, καθώς 
και για τις χορηγηθείσες συμβάσεις και 
παραχωρήσεις. Η πρωτοβουλία είναι 
επίσης συμπληρωματική προς το Σχέδιο 
Δράσης FLEGT της ΕΕ (Επιβολή της 
δασικής νομοθεσίας, Διακυβέρνηση και 
Εμπόριο)² και τον κανονισμό για την 
ξυλεία3, βάσει των οποίων απαιτείται από 
τους εμπορευομένους προϊόντα ξυλείας 
να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια 
ώστε να παρεμποδίζεται η εισαγωγή 
παράνομης ξυλείας στην αγορά της 
Ένωσης.
______________
¹ Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην 
Επίσημη Εφημερίδα· πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων 
ορισμένων μορφών (COM(2011)684 
τελικό)
² Όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2173/2005, του Συμβουλίου της 
20ής Δεκεμβρίου 2005 (ΕΕ L 347 της 
30.12.2005, σ. 1).
³ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 
για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των 
φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά 
(ΕΕ L 295, 12.11.2010, σ. 23). Οι 
εταιρείες που εισάγουν προϊόντα ξυλείας 
στο πλαίσιο εθελοντικών συμφωνιών 
στην ΕΕ θα απαλλάσσονται από την 
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απαίτηση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είναι αποτελεσματικές αυτές οι ενέργειες, στις απαιτήσεις όσον αφορά τη γνωστοποίηση 
των πληρωμών πρέπει να περιλαμβάνονται και πληρωμές που καταβάλλονται σε αρχές τοπικού 
και περιφερειακού επιπέδου. Η γνωστοποίηση των πληρωμών θα πρέπει να ικανοποιεί τα 
αιτήματα των επενδυτών σχετικά με τη λογοδοσία. Παρέχουν επίσης τα απαραίτητα στοιχεία για 
την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα καθώς και για την πρόληψη 
της φοροδιαφυγής, και παρέχουν τη δυνατότητα στην κοινωνία των πολιτών να καλεί τις 
αντίστοιχες κυβερνήσεις σε λογοδοσία. Ενώ η πρόταση της Επιτροπής εξετάζει τους ειδικούς 
κλάδους της εξορυκτικής βιομηχανίας και υλοτόμησης δεδομένου ότι οι κλάδοι αυτοί αφορούν 
τα πλέον αμφιλεγόμενα έργα, το πεδίο εφαρμογής επικαιροποιήθηκε για να συμπεριληφθούν σε 
αυτό και τρέχοντα προβλήματα, όπως το φαινόμενο της καταπάτησης γεωργικών εδαφών και οι 
πληρωμές που συνδέονται με την αλιεία, με έργα παραγωγής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, και 
με συμβάσεις στον κατασκευαστικό τομέα.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2004/109/ΕΚ
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εκδότες 
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους της εξόρυξης ή της υλοτομίας 
από πρωτογενή δάση, όπως ορίζονται 
στ… [...], να καταρτίζουν, σύμφωνα με το 
κεφάλαιο 9 της οδηγίας 2011/.../ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου , έκθεση για τις πληρωμές τις 
οποίες καταβάλλουν στις κυβερνήσεις σε 
ετήσια βάση. Η έκθεση δημοσιεύεται το 
αργότερο έξι μήνες μετά τη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους και παραμένει 
διαθέσιμη στο κοινό τουλάχιστον για πέντε
έτη. Οι πληρωμές προς τις κυβερνήσεις 
αναφέρονται σε ενοποιημένη βάση.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εκδότες 
να καταρτίζουν, σύμφωνα με το κεφάλαιο 
9 της οδηγίας 2011/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έκθεση 
για τις πληρωμές τις οποίες καταβάλλουν 
σε ετήσια βάση στις κυβερνήσεις και τις 
δημόσιες αρχές σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Η έκθεση 
δημοσιεύεται το αργότερο τέσσερις μήνες 
μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους και 
παραμένει διαθέσιμη στο κοινό 
τουλάχιστον για δέκα έτη. Οι πληρωμές 
προς τις κυβερνήσεις αναφέρονται σε 
ενοποιημένη βάση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση δημοσίευσης των πληρωμών που καταβάλλονται σε κυβερνήσεις και οι συναφείς 
πρόσθετες πληροφορίες δεν θα πρέπει να περιορίζονται στους κλάδους της εξόρυξης και της 
υλοτομίας δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές είναι εξίσου σημαντικές για τους επενδυτές κάθε 
τομέα. Η σχετική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει και τις πληρωμές που γίνονται σε επίπεδο
κατώτερο αυτού της κεντρικής κυβέρνησης. Η έκθεση θα πρέπει να δημοσιεύεται το αργότερο 
τέσσερις μήνες μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις της αντίστοιχης 
νομοθεσίας των ΗΠΑ. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παραμένουν στη διάθεση του κοινού για 
μία χρονική διάρκεια δέκα ετών.


