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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl direktyvos dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų (COM(2011) 0684) turi keletą 
tikslų: 1) supaprastinti mažesnėms įmonėms taikomas procedūras; 2) padidinti finansinių 
ataskaitų aiškumą ir palyginamumą; 3) apsaugoti esminius vartotojų poreikius, siekiant ir 
toliau teikti vartotojams būtiną apskaitos informaciją. 

Ketvirtasis šio direktyvos projekto tikslas – didinti gavybos pramonės sektorių, įskaitant 
neliestų miškų medienos įmones, informacijos apie mokėjimus valdžios institucijoms 
atskleidimo reikalavimus. Nuomonės referentas siekia išreikšti savo paramą šiam esminiam 
pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto aspektui, išsamių papildomų reikalavimų 
nustatymui šioms įmonėms. Tačiau tokia informacija labiausiai praverstų investuotojams ir 
panašiems mokesčių administratoriams, taip pat atsižvelgiant į visus kitus sektorius. Todėl 
nuomonės referentas siūlo kompromisą, pagal kurį atskirai kiekvienos šalies ataskaitų apie 
mokėjimus teikimas valdžios institucijoms ir vietos ar regioninės valdžios institucijoms taptų 
privalomas visoms biržinėms bendrovėms ir visoms įmonėms, o išsamesnių atskirų projektų 
ataskaitų teikimas taptų privalomas tik toms bendrovėms, kurios veikia apibrėžtuose 
sektoriuose, būtent gavybos pramonės, neliestų miškų medienos ruošos, žemės ūkio, 
žuvininkystės, didelio masto energijos gamybos ir statybos sektoriuose.

Kartu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl informacijos apie emitentus, 
kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų 
suderinimo (COM(2011) 683), šiuo pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
direktyvos dėl finansinių ataskaitų būtų pakeistas būdas, kuriuo ES bendrovės, priklausančios 
minėtiems sektoriams, atskleisdamos išsamią informaciją apie atskirus projektus, viešai teikia 
mokėjimų trečiųjų šalių valdžios institucijoms ataskaitą. Šiuo metu pagal ES teisės aktus 
nereikalaujama, kad emitentai teiktų informaciją apie mokėjimus tų šalių, kuriose jie veikia, 
valdžios institucijoms. Todėl informacija apie tokius mokėjimus valdžios institucijoms tam 
tikrose šalyse paprastai neatskleidžiama.

„Paskelbk, už ką moki“ yra principas, būtinas skaidrumui ir įmonių socialinei atsakomybei 
skatinti. Valdžios institucijoms būtina tapti atskaitingoms už savo išteklių panaudojimą, o 
kovojant su korupcija ir stiprinant valdymą, būtina didinti tų šalių vystymosi galimybes. Be 
šių nuostatų, gero mokesčių valdymo tikslo negalima pasiekti. Tarptautinės prekybos 
komiteto nuomonės referentas siekia, kad ES investuotojai, veikdami trečiosiose šalyse, 
parodytų didžiausią galimą skaidrumą ir įmonių socialinę atsakomybę.

Tokio pobūdžio ataskaitų sukūrimas ES bendrovėms neatrodo pernelyg ankstyvas. 
Tebevykstanti Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą įgyvendinančių šalių aprėpties plėtra 
bei teisės aktų ir reguliavimo iniciatyvos kitose pasaulio dalyse (kaip antai JAV ir Honkonge) 
parodo, jog laikas tinkamas.

Šiuo klausimu užimdama pirmaujančią poziciją, Europos Sąjunga skatins mūsų pagrindines 
partneres G8 ir kitur laikytis ir imtis panašių priemonių. Diskusijose dėl Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvos Europos Parlamentas ryžtingai palaikė privalomuosius ataskaitų 
teikimo gavybos sektoriuose reikalavimus. 
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Šioje nuomonėje nuomonės referento pateiktais pakeitimais siekiama pagerinti informacijos 
atskleidimo reikalavimų taikymą, palyginti su Komisijos projektu, remiantis JAV Dodd-
Frank akto, kuriuo taip pat numatomas „paskelbk, už ką moki“ įpareigojimas gavybos 
sektoriams, 1504 skirsnyje nurodytais reikalavimais.  Be to, šiuo požiūriu Komisijos 
pasiūlytas direktyvos projektas yra labai vertingas.

Pasiūlymo aprėpiamų sektorių apimtis buvo kruopščiai padidinta siekiant paversti jį 
veiksminga priemone atkreipiant dėmesį į naujas tarptautines problemines sritis, kaip antai 
žemės pasisavinimas ar reikalaujami paperkamieji mokėjimai, siekiant sudaryti statybų 
sutartis.  Pagrįsta atskleisti visą susijusių subjektų grandinę, įskaitant bendrąsias įmones. 

Nuomonės referentas mano, kad nustatyti mokėjimų ribas „valdžios institucijoms gavėjoms 
reikšmingų mokėjimų“ lygmeniu yra svarbu, tačiau tai reiškia, kad informaciją atskleisti 
turėtų visų dydžių bendrovės, ir kad tik tam tikriems projektams ir bendrovėms turėtų būti 
daromos išimtys dėl jų mokėjimų nereikšmingumo. Ribų nustatymas yra teisės aktų leidėjų 
atsakomybė, ir ji neturėtų būti perkeliama Komisijai deleguotuoju aktu, kaip siūlė Komisija. 
Nuomonės referentas siūlo apibrėžti ribą, kai bendra mokėjimų suma, susijusi su projektu, 
viršija 100 000 EUR per metus.

Priešingai nei Europos Komisijos pasiūlyme, JAV taisyklėse neatleidžiama nuo sunkiai 
gaunamos informacijos apie mokėjimus ataskaitų teikimo ar informacijos apie mokėjimus 
ataskaitų teikimo, kai priimančios šalies įstatymuose informacijos atskleidimas draudžiamas. 
Todėl nuomonės referentas siekia pašalinti minėtą išimtį, kad būtų užtikrintas ES ir JAV 
darnumas ir būtų išvengta valdžios institucijų paskatų kurti naujus teisės aktus, siekiant 
nuslėpti gaunamus mokėjimus.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant numatyti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, gavybos 
arba neliestų miškų medienos ruošos 
sektoriuose veikiančios didžiosios įmonės 
arba viešojo intereso įmonės turėtų
atskiroje ataskaitoje kasmet atskleisti
reikšmingus mokėjimus, atliktus šalių, 
kuriose jos veikia, valdžios institucijoms. 

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

Ataskaitoje nurodoma tam tikra 
kontekstinė informacija: Informacijos 
apie tokią ataskaitą atskleidimas vertingas 
investuotojams, siekiant suteikti jiems  
galimybes priimti geresnius žiniomis 
pagrįstus sprendimus, gerinant įmonių 
valdymą ir atskaitomybę. Tokiu 
informacijos atskleidimu siekiama 
palaikyti gerą mokesčių srities valdymą ir 
atkreipti dėmesį į bei sumažinti mokesčių 
slėpimą. Ataskaitoje informacija 
atskleidžiama pagal atskiras šalis ir tam 
tikrus papildomus atskaitomybės 
reikalavimus pagal projektus gavybos, 
žemės ūkio, žuvininkystės, plataus masto 
energijos gamybos, statybų sektoriuose 
arba neliestų miškų medienos ruošos 
sektoriuose veikiančioms įmonėms ir 
viešojo intereso įmonėms. Ši iniciatyva 
taip pat papildo ES veiksmų planą dėl 
miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir 
prekybos (angl. FLEGT) ir Medienos 
reglamentą, kuriuo reikalaujama, kad 
medienos produktų prekiautojai taikytų 
deramo patikrinimo sistemą, kad neteisėtai 
paruošta mediena nepatektų į ES rinką;

Or. en

Pagrindimas

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting requirements should apply to 
undertakings and public interest entities across all sectors and should be determined by the 
materiality of payments rather then the size of the undertaking. Reporting shall satisfy 
investors' demands regarding accountability. They shall also supply the figures needed to 
support good governance in the tax area and for the prevention of tax evasion. While the 
Commission proposal addresses the specific sectors of extractive industry and logging as the 
sectors historically involving the most controversial projects, the scope has been updated to 
include current day problems such as land grabbing in the agriculture sector and payments 
related to fisheries, to large scale energy production projects and to contracts in the 
construction sector.
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Pakeitimas 2
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(33) Ataskaitos turėtų padėti valdžios 
institucijoms įgyvendinti atskaitomybės ir 
skaidrumo standartus, atitinkančius bent 
jau Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvos principus ir kriterijus ir savo 
piliečiams atsiskaityti už mokėjimus, 
gaunamus tokių valdžios institucijų ir 
vietos ir regioninės valdžios institucijų. 
Gavybos pramonės, žemės ūkio, 
žuvininkystės, plataus masto energijos
gamybos, statybų sektoriuose ar neliestų 
miškų medienos ruošos sektoriuose 
veikiančios įmonių arba viešojo intereso 
įmonių ataskaitose mokėjimai valdžios 
institucijoms taip pat atskleidžiami pagal 
projektus tais atvejais, kai „projektas“ 
reiškia operacinį vienetą, įsteigtą 
remiantis viena arba daugiau licencijų, 
koncesijų, sutarčių arba kitų konkrečių 
teisinių susitarimų, kuriais sukuriami 
fiskaliniai arba parafiskaliniai 
įsipareigojimai. Atsižvelgiant į bendrą 
tikslą šiose šalyse skatinti tinkamą 
valdymą, skelbtinų mokėjimų 
reikšmingumo riba taikoma tik 
projektams, kurių bendra mokėjimų suma 
viršija 100 000 EUR. Ataskaitų teikimo 
tvarką peržiūri Komisija ir ji pateikia
ataskaitą apie ją per ketverius metus nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo pradžios.
Atliekant peržiūrą apsvarstomas tvarkos 
veiksmingumas ir atsižvelgiama į 
tarptautinius pokyčius, įskaitant 
konkurencingumo, aprūpinimo maistu ir 
energetinio saugumo klausimus. Atliekant 
peržiūrą taip atsižvelgiama į informacijos 
apie mokėjimus rengėjų ir vartotojų patirtį 
ir apsvarstoma, ar būtų tikslinga įtraukti 
papildomą informaciją apie mokėjimus, 
pvz., efektyviuosius mokesčių tarifus ir 
informaciją apie gavėjus, kaip antai banko 
sąskaitos rekvizitus.
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Or. en

Pagrindimas

Ataskaitos bus naudingos visų šalių valdžios institucijoms, ne tik šalių, kuriose daug gamtos 
išteklių, valdžios institucijoms. Kadangi apskritai atskirų šalių ataskaitų pakanka, tik 
apibrėžtiems sektoriams nustatomas papildomas reikalavimas teikti ataskaitas pagal atskirus 
projektus.  Reikšmingumo riba nenustatoma deleguotuoju aktu, bet ją privalės apibrėžti teisės 
aktų leidėjai. Ataskaitų teikimo sistemai peržiūrėti reikiami duomenys turėtų būti pateikiami 
jau per ketverius, o ne penkerius metus nuo direktyvos įsigaliojimo pradžios. Atsižvelgiant į 
politikos suderinamumą, į peržiūrą įtraukiamas aprūpinimo maistu aspektas. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gavybos pramonės įmonė – įmonė, 
vykdanti veiklą, susijusią su mineralų, kitų 
kasybos ir karjerų eksploatavimo, naftos ir 
gamtinių dujų telkinių, kaip nurodyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1893/2006 I priedo B skirsnio
05–09 skyriuose arba H skirsnio 49.5 
skyriuose, paieška, žvalgyba, aptikimu, 
eksploatavimu, gavyba ir vežimu.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Žemės ūkio įmonė – įmonė, vykdanti 
veiklą, susijusią su koncesijomis, žemės 
įsigijimu ar išperkamąja nuoma, kaip 
nurodyta Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1893/2006 I priedo A skirsnio 01.1–
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01.7 skyriuose.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Žuvininkystės įmonė – įmonė, 
vykdanti veiklą, susijusią su koncesijomis, 
kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1893/2006 I priedo A skirsnio 3 
skyriuje.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Didelio masto energijos gamybos 
įmonė – įmonė, vykdanti veiklą, susijusią 
su koncesijomis, žemės įsigijimu ar 
nuoma, ar platinimu, kaip nurodyta 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1893/2006 I 
priedo D skirsnio 35.1–35.2 skyriuose.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Statybos sektoriaus įmonė – įmonė, 
vykdanti veiklą, susijusią su koncesijomis 
ir viešųjų pirkimų sutartimis, kaip 
nurodyta Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1893/2006 I priedo E skirsnio 38.1–
38.22 skyriuose.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Projektas – konkretaus operacinio 
vieneto, vykdančio veiklą remiantis viena 
arba daugiau licencijų, koncesijų, 
sutarčių arba kitų konkrečių teisinių 
susitarimų, kuriais sukuriami fiskaliniai 
arba parafiskaliniai įsipareigojimai,
atitikmuo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu padidinamas direktyvos tinkamumas taikyti, nes teisiniai susitarimai, 
naudojami kaip projekto apibrėžties pagrindas, bendrai naudojami susijusiuose sektoriuose ir 
jų ypatybės suprantamos, o vidaus valdymo atskaitomybės tvarka įmonėse gali labai skirtis. 
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės reikalauja, kad įmonės ir 
visos viešojo intereso įmonės kasmet 
rengtų ir viešai skelbtų mokėjimų valdžios 
institucijoms ir vietos bei regioninės 
valdžios institucijoms ataskaitą ir tam tikrą 
kontekstinę informaciją, nurodytą 
38 straipsnyje. Ataskaitoje pateikiama 
informacija apie patronuojamųjų įmonių, 
asocijuotųjų įmonių, bendrųjų įmonių, 
nuolatinių įmonių veiklą ir kitus prekybos 
susitarimus taip, kad ji būtų konsoliduota 
įmonės arba ūkio subjekto metinėse 
finansinėse ataskaitose.

Or. en

Pagrindimas

Valdžios institucijoms atliktų mokėjimų ir tam tikros kontekstinės informacijos viešas 
skelbimas neturėtų apsiriboti gavybos arba neliestų miškų medienos ruošos sektoriais. Kaip 
Europos Parlamentas nurodė 2011 m. kovo 8 d. rezoliucijoje dėl mokesčių ir vystymosi, 
finansinių ataskaitų teikimo kokybė itin svarbi siekiant veiksmingai kovoti su mokesčių 
slėpimu ir yra vienodai naudinga visų sektorių investuotojams, taip prisidedant prie gero 
mokesčių valdymo apskritai. Ataskaitų teikimas turėtų apimti įvairias tarptautinės 
ekonominės veiklos nustatytas formas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ataskaitoje pateikiama toliau nurodyta 
informacija:

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bendra mokėjimų, įskaitant mokėjimus 
natūra, kiekvienai valdžios institucijai 
suma finansiniais metais;

(a) bendra mokėjimų, įskaitant mokėjimus 
natūra, kiekvienai valdžios institucijai,
įskaitant vietos bei regioninės valdžios 
institucijas, suma finansiniais metais;

Or. en

Pagrindimas

Dalis mokėjimų vykdomi žemesniu nei centrinės valdžios lygmeniu, ir ataskaitos apie juos 
turėtų būti teikiamos.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendra mokėjimų pagal jų rūšį, 
įskaitant mokėjimus natūra, kiekvienai 
valdžios institucijai suma finansiniais 
metais;

(b) bendra mokėjimų pagal jų rūšį, 
įskaitant mokėjimus natūra, kiekvienai 
valdžios institucijai, įskaitant vietos bei 
regioninės valdžios institucijas, suma 
finansiniais metais;

Or. en

Pagrindimas

Dalis mokėjimų vykdomi žemesniu nei centrinės valdžios lygmeniu, ir ataskaitos apie juos 
turėtų būti teikiamos. 
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kai tie mokėjimai priskirti konkrečiam 
projektui, bendra kiekvienos rūšies 
mokėjimų, įskaitant mokėjimus natūra, 
kiekvienam tokiam projektui suma 
finansiniais metais ir bendra mokėjimų 
kiekvienam tokiam projektui suma.

(c) įmonėms, veikiančioms gavybos 
pramonės, žemės ūkio, žuvininkystės, 
plataus masto energijos gamybos, statybų 
sektoriuose arba neliestų miškų medienos 
ruošos sektoriuose ir kurioms taikoma 
visų mokėjimų reikšmingumo ribą, 
viršijanti 100 000 EUR, kai tie mokėjimai 
priskirti konkrečiam projektui, bendra 
kiekvienos rūšies mokėjimų, įskaitant 
mokėjimus natūra, kiekvienam tokiam 
projektui suma finansiniais metais ir 
bendra mokėjimų kiekvienam tokiam 
projektui suma;

Or. en

Pagrindimas

Ataskaitų teikimas pagal atskirus projektus turėtų būti taikomas tik gavybos pramonės, žemės 
ūkio, žuvininkystės, plataus masto energijos gamybos, statybų sektoriuose arba neliestų miškų 
medienos ruošos sektoriuose veikiančių įmonių atliktiems mokėjimams valdžios institucijoms, 
kai bendra mokėjimų suma viršija 100 000 EUR ribą.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) grynoji apyvarta, suskirstyta pagal 
pagrindines veiklos rūšis;

Or. en
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Pagrindimas

Ši informacija reikalinga investuotojams ir mokesčių administratoriams siekiant palyginti 
įmonių mokesčių mokėjimus su jų ekonomine veikla, kad jiems būtų suteikta galimybė geriau 
suprasti įmonių mokesčių mokėjimus skirtingose jurisdikcijose.

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) gamybos apimtys, suskirstytos pagal 
pagrindines veiklos rūšis;

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija reikalinga investuotojams ir mokesčių administratoriams siekiant palyginti 
įmonių mokesčių mokėjimus su jų ekonomine veikla, kad jiems būtų suteikta galimybė geriau 
suprasti įmonių mokesčių mokėjimus skirtingose jurisdikcijose.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cc) personalo sąnaudos ir darbuotojų 
skaičius;

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija reikalinga investuotojams ir mokesčių administratoriams siekiant palyginti 
įmonių mokesčių mokėjimus su jų ekonomine veikla, kad jiems būtų suteikta galimybė geriau 
suprasti įmonių mokesčių mokėjimus skirtingose jurisdikcijose.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cd) bendros grynųjų pinigų operacijų 
išlaidos;

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija reikalinga investuotojams ir mokesčių administratoriams siekiant palyginti 
įmonių mokesčių mokėjimus su jų ekonomine veikla, kad jiems būtų suteikta galimybė geriau 
suprasti įmonių mokesčių mokėjimus skirtingose jurisdikcijose.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies c e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ce) ilgalaikis gamybinis turtas metų 
pabaigoje ir susijęs sukauptas 
nusidėvėjimas;

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija reikalinga investuotojams ir mokesčių administratoriams siekiant palyginti 
įmonių mokesčių mokėjimus su jų ekonomine veikla, kad jiems būtų suteikta galimybė geriau 
suprasti įmonių mokesčių mokėjimus skirtingose jurisdikcijose.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies c f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cf) bendrasis pelnas prieš mokesčius ir 
susiję grynieji pinigai ir atidėtieji 
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mokesčiai pagal kaupimo principą;

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija reikalinga investuotojams ir mokesčių administratoriams, siekiant palyginti 
įmonių mokesčių mokėjimus su jų ekonomine veikla, kad jiems būtų suteikta galimybė geriau 
suprasti įmonių mokesčių mokėjimus skirtingose jurisdikcijose.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies c g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cg) grynoji balansinė ilgalaikio fizinio 
turto, esančio kiekvienoje šalyje, vertė.

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija reikalinga investuotojams ir mokesčių administratoriams siekiant palyginti 
įmonių mokesčių mokėjimus su jų ekonomine veikla, kad jiems būtų suteikta galimybę geriau 
suprasti įmonių mokesčių mokėjimus skirtingose jurisdikcijose.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pelno mokesčiai; (b) pelno mokesčiai ir taikomi realieji 
mokesčių tarifai;

Or. en
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Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) mokėjimai valstybės saugumo 
pajėgoms už saugumo paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija reikalinga investuotojams siekiant įvertinti einamąsias išlaidas.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. 1 dalyje nurodyta informacija 
atskleidžiama atskirai kiekvienai šaliai, 
išskyrus c punkte nurodytą informaciją, ir 
ji atskleidžiama pagal atskirus projektus, 
jeigu konkrečiam projektui skirta bendra 
mokėjimų suma viršija 100 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Reikšmingumo apibrėžtis yra labai svarbi informacijos atskleidimo reikalavimų 
veiksmingumui ir todėl turėtų būti apibrėžta pačioje direktyvoje teisės aktų leidėjų, o ne 
deleguotajame akte Komisijos.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Į ataskaitą neįtraukiami jokie 
mokėjimai valdžios institucijai šalyje, 
kurioje viešas informacijos apie tokių 
rūšių mokėjimus atskleidimas aiškiai 
draudžiamas pagal tos šalies 
baudžiamosios teisės aktus. Tokiais 
atvejais įmonė pareiškia, kad ji nepateikė 
informacijos apie mokėjimus pagal 1–3 
dalis, ir atskleidžia atitinkamos valdžios 
institucijos pavadinimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pasak Europos Komisijos, šiuo metu tokių teisės aktų beveik nepasitaiko. Valdžios institucijos 
neturėtų būti skatinamos priimti tokių teisės aktų, kuriais siekiama slėpti savo gaunamus 
mokėjimus.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija peržiūri šio skyriaus 
įgyvendinimą ir veiksmingumą ir pateikia 
apie tai ataskaitą, visų pirma kiek tai susiję 
su ataskaitų teikimo prievolių taikymo 
sritimi ir ataskaitų teikimo pagal projektus 
sąlygomis. Atliekant peržiūrą taip pat 
reikėtų atsižvelgti į tarptautinius pokyčius 
ir apsvarstyti poveikį konkurencingumui ir 
energijos tiekimo saugumui. Ji turėtų būti 
atlikta ne vėliau kaip per penkerius metus 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo. Ataskaita 
pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai 
kartu su teisės akto pasiūlymu, jei reikia.

Komisija peržiūri šio skyriaus 
įgyvendinimą ir veiksmingumą ir pateikia 
apie tai ataskaitą, visų pirma kiek tai susiję 
su ataskaitų teikimo prievolių taikymo 
sritimi ir ataskaitų teikimo pagal projektus 
sąlygomis. Atliekant peržiūrą taip pat 
atsižvelgiama į tarptautinius pokyčius ir 
apsvarstomas poveikis konkurencingumui, 
aprūpinimui maistu ir energijos tiekimo 
saugumui. Peržiūrimas sektorių, kuriuose 
būtina teikti ataskaitas pagal atskirus 
projektus, sąrašas. Peržiūra atliekama ne 
vėliau kaip per ketverius metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo. Ataskaita 
pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai 
kartu su teisės akto pasiūlymu, jei reikia.

Or. en


