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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за Директива относно годишните финансови отчети, консолидираните 
финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия (COM 
(2011)0684) има няколко цели: (1) да опрости процедурите за по-малките дружества; (2) 
да увеличи яснотата и сравнимостта на финансовите отчети; (3) да защити основните 
потребности на потребителите с цел запазване на необходимата им счетоводна 
информация. 

Четвъртата цел на това предложение за директива е да се увеличат изискванията за 
оповестяване на извършените към правителствата плащания от страна на добивните 
сектори, включително на предприятията, извършващи дърводобив от девствени гори. 
Докладчикът желае да изрази своята подкрепа за този важен аспект на настоящото 
законодателно предложение, въвеждането на подробни допълнителни изисквания за 
тези дружества. Въпреки това, подобна информация би била също толкова ценна за 
инвеститорите и данъчните органи и по отношение на всички други сектори. Поради 
тази причина докладчикът предлага компромис, по силата на който отчитане на 
плащанията към правителствата и местните или регионалните публични органи по 
държави да стане задължително за всички регистрирани дружества и предприятия, 
докато по-подробното отчитане по проекти да бъде задължение само за дружествата, 
извършващи дейност в определени сектори, а именно добивната промишленост, 
дърводобива от девствени гори, селското стопанство, рибарството, широкомащабното 
енергийно производство и строителството.

Наред със законодателното предложение относно хармонизиране изискванията за 
прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран пазар (COM(2011)683), настоящото 
законодателно предложение за директива относно финансовите отчети би променило 
начина, по който спадащите към гореспоменатите сектори дружества в ЕС публично 
представят плащанията си към правителства на трети страни чрез подробно 
оповестяване проект по проект. Понастоящем законодателството на ЕС не изисква 
издателите да оповестяват плащания към правителства, извършени в страните, в които 
осъществяват дейност. Поради тази причина извършените към правителства плащания 
в определена страна обикновено не се оповестяват.

„Публикувай какво плащаш“ е необходим принцип за насърчаването на прозрачност и 
корпоративна социална отговорност. Той е предварително условие, за да има отчетност 
на правителствата относно използването на техните ресурси и за увеличаване на 
шансовете за развитие на тези страни чрез борба с корупцията и подобрява на 
управлението. Без тези данни целта за добро управление на данъците не може да бъде 
постигната. Докладчикът на комисията по международна търговия би искал 
инвеститорите от ЕС да демонстрират най-висока степен на прозрачност и 
корпоративна социална отговорност, когато извършват дейност в трети страни.

Установяването на този вид отчитане за дружествата на ЕС също така не изглежда 
преждевременно. Настоящото разширяване на обхвата на Инициативата за прозрачност 
в добивната промишленост (ИПДП) с присъединяването на нови приемащи държави,
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както и законодателни и регулаторни инициативи в други краища на света (например 
САЩ и Хонконг) сочат, че моментът е подходящ. 

Като заеме водеща позиция по този въпрос, Европейският съюз ще насърчи основните 
ни партньори от Г8 и от други международни форуми да следват и предприемат
подобни мерки. В дискусиите относно ИПДП Европейският парламент показа своята 
решимост да подкрепя задължителните изисквания за отчитане за добивните сектори. 

Промените, представени от докладчика в настоящото становище, са насочени към 
улесняване на използването на изискванията за оповестяване, в сравнение с проекта на 
Комисията, като се използват за основа изискванията, включени в раздел 1504 от 
американския закон Дод-Франк, който също предвижда задължение за публикуване на 
плащанията за добивните сектори. Проектодирективата, предложена от Комисията, е 
високо оценена и в това отношение.

Секторният обхват на предложението беше внимателно разширен, така че то да се 
превърне в ефективен инструмент за справяне с новите международни проблемни 
въпроси като заграбването на земи и искането на подкупи в замяна на получаване на 
договори за строителство. Целесъобразно е да бъде обхваната цялата верига от 
участващи предприятия, включително съвместните предприятия. 

Докладчикът счита, че е целесъобразно да се определи праг на плащанията, които да се 
оповестяват, на равнището на плащанията, които са „съществени за получаващото 
правителство“, но това означава, че оповестяването следва да се прилага независимо от 
размера на предприятието и че единствено несъществеността на техните плащания ще 
изключва някои проекти и дружества.. Определянето на праг е отговорност на 
съзаконодателите и не следва да се предоставя на Комисията посредством делегирани 
актове, както предлага Комисията. Докладчикът предлага за праг да се определи 
общата сума от плащания по проект, надхвърляща100 000 евро годишно.

За разлика от предложението на Комисията предложените американски разпоредби не 
изключват публикуването на информация за плащания, в случаите, в които тя трудно 
ще бъде получена или законодателството на приемащата държава забранява 
оповестяването. В тази връзка докладчикът желае това изключване да се премахне, за 
да се осигури съответствие между ЕС и САЩ и да се избегне създаването на стимул за 
правителствата за въвеждане на ново законодателство с цел да не се разкриват 
получаваните от тях плащания.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по правни въпроси 
да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) С цел да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, които се 
извършват към правителствата,
големите предприятия и 
предприятията, извършващи дейност в 
обществен интерес, които 
осъществяват дейност в областта на 
добивната промишленост или 
дърводобив от девствени гори27, 
следва да оповестяват в отделен доклад 
на годишна основа съществените 
плащания, извършени към 
правителствата на държавите, в които 
осъществяват дейност. Такива 
предприятия функционират в 
държави, които са богати на 
природни ресурси, по-специално 
минерали, нефт, природен газ, както 
и девствени гори. Докладът следва да 
включва видовете плащания, които са 
съпоставими с оповестяваните от 
предприятие, участващо в
Инициативата за прозрачност в 
добивната промишленост (ИПДП). 
Инициативата е допълнение към Плана 
за действие на ЕС за прилагане на 
законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията и регламента 
за дървения материал, които изискват от 
търговците с изделия от дървен 
материал да извършват надлежен 
комплексен анализ, за да не се 
позволява на пазара на ЕС да се продава 
незаконен дървен материал.

(32) С цел да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, които се 
извършват към правителствата и 
местните и регионалните публични 
органи, предприятията и предприятията, 
извършващи дейност в обществен 
интерес, оповестяват в доклад на 
годишна основа плащанията, 
извършени към правителствата и
местните и регионалните публични 
органи на държавите, в които 
осъществяват дейност. Докладът 
включва определена контекстуална 
информация. Оповестяването на 
такъв доклад е ценно за 
инвеститорите с оглед осигуряването 
на възможност за тях да вземат по-
добре информирани решения чрез 
подобряване на корпоративното 
управление и отчетността. Такова 
отчитане е предназначено да 
подкрепя доброто управление в 
данъчната сфера и да се бори с и 
намали укриването на данъци. 
Докладът включва оповестявания на 
равнище държави, с определени 
допълнителни изисквания за 
докладване по проекти за
предприятия и предприятията, 
извършващи дейност в обществен 
интерес, които осъществяват 
дейност в областта на добивната 
промишленост, селското 
стопанство, рибарството, 
широкомащабното енергийно 
производство, в строителния сектор
или дърводобива от девствени гори. 
Инициативата е допълнение към Плана 
за действие на ЕС за прилагане на 
законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията и регламента 
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за дървения материал, които изискват от 
търговците с изделия от дървен 
материал да извършват надлежен 
комплексен анализ, за да не се 
позволява на пазара на ЕС да се продава 
незаконен дървен материал.

Or. en

Обосновка

С цел да бъдат ефективни, изискванията за докладване на плащанията трябва да 
включват плащания към органи на местно или регионално равнище. Изискванията за 
докладване следва да се прилагат за предприятия и предприятията, извършващи 
дейност в обществен интерес във всички сектори и следва да бъдат определяни 
според съществеността на плащанията, а не според размера на предприятието. 
Докладването следва да задоволява исканията на инвеститорите относно 
отчетността. Те също предоставят нужните данни за подкрепа на доброто 
управление в данъчната област и за предотвратяване избягването на данъци. Докато 
предложението на Комисията се отнася до специфичните сектори на добивната 
промишленост и дърводобива като сектори, които исторически са свързани с най-
противоречивите проекти, обхватът е актуализиран, за да включва съвременни 
проблеми като заграбването в селскостопанския сектор и плащанията, свързани с 
рибарството, проектите за широкомащабно енергийно производство и договорите в 
строителния сектор.

Изменение 2
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Докладите следва да служат за 
улесняване на правителствата на 
богатите на ресурси държави при 
прилагане на принципите и критериите 
на ИПДП и при отчитане пред техните 
граждани на плащанията, които 
въпросните правителства получават от 
предприятията, осъществяващи
дейност в добивната промишленост, 
или предприятията, извършаващи 
дърводобив от девствени гори, в 
рамките на тяхната юрисдикция. 
Докладът следва да включва 
оповестявания на равнище държава и 
проект, като проектът се приема за 
най-ниското равнище оперативна 

(33) Докладите следва да служат за 
улесняване на правителствата при 
прилагане на стандартите за 
отчетност и прозрачност, 
равностойни най-малко на принципите 
и критериите на ИПДП и при отчитане 
пред техните граждани на плащанията, 
които въпросните правителства и 
местни и регионални публични органи
получават. В докладите на 
предприятия, които осъществяват 
дейност в областта на добивната 
промишленост, селското 
стопанство, рибарството, 
широкомащабното енергийно 
производство, строителния сектор, 



PA\895622BG.doc 7/20 PE485.873v01-00

BG

отчетна единица, на което 
предприятието изготвя редовни 
вътрешни доклади за дейността, 
като концесия, географски басейн и 
т.н., когато по такива проекти е 
имало плащания. С оглед на общата 
цел за насърчаване на доброто 
управление в тези държави,
съществеността на плащанията, които 
се отчитат, следва да бъде преценена по 
отношение на получаващото 
правителство. Могат да бъдат 
предвидени разнообразни критерии за 
същественост, като плащания в
абсолютно изражение или като 
процентен праг (например плащания, 
надвишаващи определен процент от 
БВП на държавата), като те могат 
да бъдат определени посредством 
делегиран акт. В рамките на пет
години от влизането в сила на
директивата, Комисията следва да 
направи преглед на изискванията за 
докладване и отчитане и да докладва за 
неговите резултати. Прегледът следва 
да анализира ефективността на 
изискванията при отчитане на 
международното развитие, в частност в 
области като конкурентоспособността и 
енергийната сигурност, както и опита на 
съставителите и ползвателите на 
информацията във връзка с плащанията, 
а също така дали би било целесъобразно 
включването на допълнителна 
информация за тях като крайните 
данъчни ставки и информация за 
получателя (за банковата му сметка).

дърводобива от девствени гори, се 
оповестяват и плащания, 
осъществени по проекти, като 
„проект“ означава оперативна 
единица, създадена въз основа на една 
или повече лицензии, на концесии, на 
договори или други специфични правни 
споразумения, които пораждат 
фискални или парафискални 
задължения. С оглед на общата цел за 
насърчаване на доброто управление в 
тези държави, прагът на
същественост на плащанията, които се 
отчитат, се ограничава до проекти, за 
които общата сума на плащанията 
надхвърля 100 000 EUR. В рамките на
четири години от влизането в сила на
настоящата директива, Комисията
прави преглед на изискванията за 
докладване и отчитане и да докладва за 
неговите резултати. Прегледът 
анализира ефективността на 
изискванията, при отчитане на 
международното развитие, в частност в 
области като конкурентоспособността, 
хранителната сигурност и 
енергийната сигурност. Прегледът 
анализира и опита на съставителите и 
ползвателите на информацията във 
връзка с плащанията, а също така дали 
би било целесъобразно включването на 
допълнителна информация за тях като 
крайните данъчни ставки и информация 
за получателя (за банковата му сметка).

Or. en

Обосновка

Докладите ще служат на правителствата във всички страни, не само на богатите на 
ресурси държави. Макар и по принцип докладването по отделни държави да е 
достатъчно, само определените сектори докладват и по проекти. Прагът на 
същественост не е предмет на делегиран акт, а трябва да бъде определен от 
съзаконодателите. Достатъчно данни за прегледа на системата за отчитане вече 
следва да са достъпни четири години след влизането в сила на директивата, вместо 
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пет. По отношение на съгласуваността на политиките, прегледът включва аспекта 
за хранителната сигурност. 

Изменение 3

Предложение за директива
Член 36 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Предприятие, работещо в добивната 
промишленост“ означава предприятие, 
осъществяващо каквато и да било 
дейност, свързана с проучване, 
откриване, разработване на находища и 
добив на минерали, нефт и природен газ 
съгласно приложение I, раздел Б, 
позиции 05—08 към 
Регламент (ЕО) № 1893/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета.

1. „Предприятие, работещо в добивната 
промишленост“ означава предприятие, 
осъществяващо каквато и да било 
дейност, свързана с изследване,
проучване, откриване, разработване и 
транспорт на минерали, друго 
разкриване и добив, находища на нефт 
и природен газ съгласно приложение I, 
раздел Б, позиции 05—09 или раздел З, 
позиции 49.5 към Регламент (ЕО) № 
1893/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Член 36 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. „Предприятие, работещо в 
селското стопанство“ означава 
предприятие, осъществяващо 
каквато и да било дейност, 
включваща концесии, придобиване на 
земя или лизинг съгласно приложение 
I, раздел А, позиции 01.1-01.7 към 
Регламент (ЕО) № 1893/2006.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за директива
Член 36 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. „Предприятие, работещо в 
рибарството“ означава предприятие, 
осъществяващо каквато и да било 
дейност, включваща концесии 
съгласно приложение I, раздел А, 
позиция 03 към Регламент (ЕО) № 
1893/2006.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Член 36 – точка 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. „Предприятие, работещо в 
широкомащабното енергийно 
производство“ означава предприятие, 
осъществяващо каквато и да било 
дейност, включваща концесии, 
придобиване на земя или лизинг или 
разпределение съгласно приложение I, 
раздел Г, позиции 35.1-35.2 към 
Регламент (ЕО) № 1893/2006.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за директива
Член 36 – точка 1 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. „Предприятие, работещо в 
строителния сектор“ означава 
предприятие, осъществяващо 
каквато и да било дейност, 
включваща концесии и договори за 
обществени поръчки съгласно 
приложение I, раздел Д, позиции 38.1-
38.22 или раздел Е към Регламент 
(ЕО) № 1893/2006.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Член 36 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „Проект“ означава конкретна 
оперативна отчетна единица на най-
ниското равнище в рамките на 
предприятието, на което се изготвят 
редовни вътрешни доклади за 
дейността с оглед наблюдение на 
неговата дейност.

4. „Проект“ означава конкретна 
оперативна единица, работеща въз 
основа на една или повече лицензии, 
концесии, договори или други 
специфични правни споразумения, 
които пораждат фискални или 
парафискални отговорности от 
страна на дадено предприятие.

Or. en

Обосновка

Това изменение увеличава оперативността на директивата, тъй като правните 
споразумения, посочени за определението на проекта, са често използвани в 
засегнатите сектори и техните характеристики са добре разбираеми, докато 
вътрешните правила за изготвяне на доклади за управлението могат да се различават 
от едно дружество в друго. 
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Изменение 9

Предложение за директива
Член 37 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват
големите предприятия и всички 
предприятия, извършващи дейност в 
обществен интерес, които работят в 
добивната промишленост или в 
дърводобива от девствени гори, да 
изготвят и предоставят на 
обществеността годишен доклад за 
плащанията, извършвани към 
правителствата.

1. Държавите членки изискват
предприятията и всички предприятия, 
извършващи дейност в обществен 
интерес да изготвят и предоставят на 
обществеността годишен доклад за 
плащанията, извършвани към 
правителствата и местни и регионални 
публични органи и определена 
контекстуална информация, както е 
определено в член 38. Докладът 
включва информация относно 
дейността на дъщерни предприятия, 
асоциирани предприятия, съвместни 
предприятия, постоянни места на 
стопанска дейност и по други 
търговски споразумения, 
консолидирана в годишните 
финансови отчети на въпросното 
предприятие или структурна 
единица.

Or. en

Обосновка

Разгласяването на плащания към правителства и определена контекстуална 
информация следва да не бъде ограничавано до добивната промишленост и 
дърводобива от девствени гори. Както Европейският парламент заяви на 8 март 2011 
г. в своята резолюция относно данъците и развитието, качеството на финансовата 
отчетност е от съществено значение за ефективната борба с избягването на данъци 
и би било еднакво ползотворно за инвеститорите във всички сектори, като с това 
допринася за доброто управление на данъците по целия свят. Тази отчетност следва 
да обхваща различните форми, установени в международната икономическа дейност. 
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Изменение 10

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Докладът посочва следното, когато е 
съществено за получаващото 
правителство:

1. Докладът посочва следното:

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) общата сума на извършените 
плащания, в това число плащания в 
натура, към всяко правителство в 
рамките на финансовата година;

a) общата сума на извършените 
плащания, в това число плащания в 
натура, към всяко правителство, 
включително местните и 
регионалните публични органи, в 
рамките на финансовата година;

Or. en

Обосновка

Част от плащанията се извършват на по-ниско равнище от това на централното 
правителство  и следва да са включени в докладването.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общата сума по вид извършено 
плащане, в това число плащания в 
натура, към всяко правителство в 

б) общата сума по вид на извършените 
плащания, в това число плащания в 
натура, към всяко правителство, 
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рамките на финансовата година;; включително местните и 
регионалните публични органи, в 
рамките на финансовата година;

Or. en

Обосновка

Част от плащанията се извършват на по-ниско равнище от това на централното 
правителство и следва да са включени в отчитането.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато тези плащания са били 
причислени към конкретен проект, 
сумата по вид извършено плащане, в 
това число плащанията в натура, за 
всеки такъв проект в рамките на 
финансовата година, както и общата 
сума на плащанията за всеки такъв 
проект.

в) за предприятията, осъществяващи 
дейност в областта на добивната 
промишленост, селското 
стопанство, рибарството, 
широкомащабното енергийно 
производство, строителния сектор 
или дърводобива от девствени гори, 
чийто праг на същественост на 
общите плащания надхвърля 100 000 
EUR, когато тези плащания са били 
причислени към конкретен проект, 
сумата по вид извършено плащане, в 
това число плащанията в натура, за 
всеки такъв проект в рамките на 
финансовата година, както и общата 
сума на плащанията за всеки такъв 
проект;

Or. en

Обосновка

Отчитането по проекти следва да се ограничи до плащанията към правителствата, 
извършвани от предприятията, осъществяващи дейност в областта на добивната 
промишленост, селското стопанство, рибарството, широкомащабното енергийно 
производство, строителния сектор или дърводобива от девствени гори, когато 
общата сума на плащанията надхвърля прага от 100 000 евро.
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Изменение 14

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) нетния оборот по основни 
категории дейности;

Or. en

Обосновка

Тази информация е необходима за инвеститорите и данъчните органи, за да сравнят 
плащаните данъци от предприятията с техните дейности, за да се разбере по-добре 
плащането на данъци от предприятията в различните юрисдикции.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) обема на продукцията по основни 
категории дейности;

Or. en

Обосновка

Тази информация е необходима за инвеститорите и данъчните органи, за да сравнят 
плащаните данъци от предприятията с техните дейности, за да се разбере по-добре 
плащането на данъци от предприятията в различните юрисдикции.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1 – буква в в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) разходи за труд и брой на 
служителите;
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Or. en

Обосновка

Тази информация е необходима за инвеститорите и данъчните органи, за да сравнят 
плащаните данъци от предприятията с техните дейности, за да се разбере по-добре 
плащането на данъци от предприятията в различните юрисдикции.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1 – буква в г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) пълната номинална стойност на 
операциите;

Or. en

Обосновка

Тази информация е необходима за инвеститорите и данъчните органи, за да сравнят 
плащаните данъци от предприятията с техните дейности, за да се разбере по-добре 
плащането на данъци от предприятията в различните юрисдикции.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1 – буква в д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вд) фиксираните производствени 
активи в края на годината и 
съответната натрупана 
амортизация;

Or. en

Обосновка

Тази информация е необходима за инвеститорите и данъчните органи, за да сравнят 
плащаните данъци от предприятията с техните дейности, за да се разбере по-добре 
плащането на данъци от предприятията в различните юрисдикции.
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Изменение 19

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1 – буква в е) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ве) нетните печалби преди данъчно 
облагане, както и свързаните 
ликвидни средства и отсрочени 
данъци по метода на начисляването.

Or. en

Обосновка

Тази информация е необходима за инвеститорите и данъчните органи, за да сравнят 
плащаните данъци от предприятията с техните дейности, за да се разбере по-добре 
плащането на данъци от предприятията в различните юрисдикции.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1 – буква в ж) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вж) нетната счетоводна стойност 
на дълготрайните материални 
активи, намиращи се във всяка 
държава.

Or. en

Обосновка

Тази информация е необходима за инвеститорите и данъчните органи, за да сравнят 
плащаните данъци от предприятията с техните дейности, за да се разбере по-добре 
плащането на данъци от предприятията в различните юрисдикции.
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Изменение 21

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) данъци върху печалбата; б) данъци върху печалбата и 
прилаганите ефективни данъчни 
ставки;

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) плащанията към обществените 
сили за сигурност за услуги в 
областта на сигурността;

Or. en

Обосновка

Тази информация е необходима на инвеститорите за оценяване на оперативните 
разходи.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 38 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 42 с оглед 
уточняване на понятието за 
същественост на плащанията.

4. Посочената в параграф 1 
информация се оповестява по 
държави, с изключение на посочената 
в буква в), която се оповестява по 
проекти, при условие че общата сума 
на плащанията за конкретен проект 
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надхвърля 100 000 EUR.

Or. en

Обосновка

Определението на същественост е от основно значение за ефективността на 
изискванията за оповестяване и поради това следва да бъде дефинирано от 
съзаконодателите в самата директива, а не от Комисията в делегиран акт.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 38 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. От доклада се изключват 
плащанията към правителство в 
държава, където публичното 
оповестяване на такъв вид плащания 
е недвусмислено забранено от 
наказателното й право. В такъв 
случай предприятието обявява, че не 
е докладвало за плащанията по 
параграфи 1—3 и посочва името на 
съответното правителство.

заличава се

Or. en

Обосновка

Според Европейската комисия такова законодателство понастоящем се среща 
твърде рядко. Правителствата не следва да насърчават въвеждането на такова 
законодателство, което цели да не се оповестяват получаваните от тях плащания.



PA\895622BG.doc 19/20 PE485.873v01-00

BG

Изменение 25

Предложение за директива
Член 39 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата членка изисква от всяко
голямо предприятие или от всяко
предприятие, извършващо дейност в 
обществен интерес, което работи в 
областта на добивната 
промишленост или дърводобива от 
девствени гори и се ръководи от 
неговото национално право, да съставя 
консолидиран доклад за плащанията 
към правителства в съответствие с 
членове 37 и 38, ако въпросното 
предприятие майка е задължено да 
изготвя консолидирани финансови 
отчети съгласно предвиденото в член 
23, параграф 1—6 от настоящата 
Директива;

1. Държавата членка изисква от всяко 
предприятие или от всяко дружество, 
извършващо дейност в обществен 
интерес, което се ръководи от неговото 
национално право, да съставя 
консолидиран доклад за плащанията 
към правителства в съответствие с 
членове 37 и 38, ако въпросното 
предприятие майка е задължено да 
изготвя консолидирани финансови 
отчети съгласно предвиденото в член 
23, параграф 1—6 от настоящата 
Директива. Този доклад представлява 
част от годишния финансов отчет. 

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на пет години от влизането 
в сила на настоящата директива,
Комисията извършва преглед на 
прилагането и ефективността на 
настоящата глава и докладва за 
резултатите от него, в частност по 
отношение на задълженията за 
докладване и отчитане и условията за 
отчитане на равнище проект. В прегледа 
се взима предвид международното 
развитие в области като 
конкурентоспособността и сигурността 
на енергийните доставки. Той се

Комисията извършва преглед на 
прилагането и ефективността на 
настоящата глава и докладва за 
резултатите от него, в частност по 
отношение на задълженията за 
докладване и отчитане и условията за 
отчитане на равнище проект. В прегледа 
се взима предвид и международното 
развитие в области като 
конкурентоспособността, 
продоволствената сигурност и 
сигурността на енергийните доставки.
Тя извършва преглед също така и на 
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представя на Европейския парламент и 
на Съвета, ако е целесъобразно — със 
законодателно предложение.

списъка от сектори, за които се 
изисква отчитане по проекти. 
Прегледът се извършва най-късно 
четири години след влизането в сила на 
настоящата директива. Той се 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета, ако е целесъобразно — със 
законодателно предложение.

Or. en


