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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en relevante 
verslagen van bepaalde ondernemingsvormen (COM(2011)0684) dient verscheidene doelen: 
(1) vereenvoudiging van de procedures voor kleinere bedrijven; (2) duidelijkere en beter 
vergelijkbare financiële overzichten ; (3) bescherming van essentiële gebruikersbehoeften 
door noodzakelijke boekhoudgegevens voor gebruikers te bewaren. 

Het vierde doel van deze ontwerprichtlijn is een verzwaring van de openbaarmakingsvereisten 
voor betalingen aan overheden door de winningsindustrie, waaronder de houtkap van 
oerbossen. De rapporteur wil zijn steun betuigen aan dit belangrijke aspect van het 
wetgevingsvoorstel: de invoering van gedetailleerde aanvullende vereisten voor deze 
ondernemingen. Maar ook wat alle andere sectoren betreft is dergelijke informatie van grote 
waarde voor investeerders en belastingautoriteiten. De rapporteur stelt daarom een compromis 
voor, waarbij een verslaglegging van betalingen aan centrale, lokale en regionale overheden 
verplicht wordt voor alle beursgenoteerde maatschappijen en ondernemingen, maar de meer 
gedetailleerde verslaglegging per project alleen een verplichting wordt voor maatschappijen 
die in specifieke sectoren actief zijn, namelijk de winningsindustrie, de houtkap van 
oerbossen, de landbouw, de visserij, de grootschalige energieproductie en de bouwnijverheid.

Samen met het wetgevingsvoorstel betreffende de harmonisatie van de transparantievereisten 
die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten (COM(2011)683), zou dit wetgevingsvoorstel voor 
een richtlijn betreffende financiële overzichten een verandering betekenen in de wijze waarop 
EU-bedrijven die tot de bovenvermelde sectoren behoren, hun betalingen publiekelijk 
voorleggen aan overheden van derde landen, en wel door middel van een gedetailleerde 
openbaarmaking per project. Op dit moment verplicht de EU-wetgeving uitgevende 
instellingen niet tot openbaarmaking van betalingen aan regeringen in landen waar zij actief 
zijn. Dientengevolge worden betalingen aan regeringen in een specifiek land in de regel niet 
openbaar gemaakt.

"Publish what you pay" is als beginsel onontbeerlijk om transparantie en maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap te bevorderen.  Het is een eerste vereiste om ervoor te zorgen 
dat overheden verantwoordingsplichtig zijn inzake het gebruik van hun natuurlijke 
hulpbronnen en om de ontwikkelingskansen van deze landen te verhogen door de corruptie te 
bestrijden en het bestuur te versterken. Zonder deze cijfers kan de doelstelling van goed 
bestuur in belastingzaken niet worden verwezenlijkt. De rapporteur voor de Commissie
internationale handel acht het wenselijk dat EU-investeerders, met betrekking tot hun 
activiteiten in derde landen, uiterste transparantie en maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap aan de dag leggen.

Het is ook niet prematuur om een dergelijke vorm van verslaglegging voor EU-bedrijven in te 
stellen. Dat de tijd hiervoor rijp is, blijkt uit de voortgaande uitbreiding van het aantal 
gastlanden dat door het EITI (initiatief inzake transparantie van winningsindustrieën) wordt 
bereikt, alsmede uit wetgevings- en regelgevingsinitiatieven in andere delen van de wereld, 
zoals de VS en Hongkong.



PE485.873v01-00 4/18 PA\895622NL.doc

NL

Door in deze kwestie een voorhoedepositie in te nemen, moedigt de Europese Unie onze 
voornaamste partners in de G8 en elders aan haar voorbeeld te volgen en soortgelijke 
maatregelen te nemen. Door zijn steun te geven aan verplichte verslagleggingsvereisten voor 
de winningsindustrie, heeft het Europees Parlement zich in het debat over het EITI 
besluitvaardig getoond. 

In dit advies zijn de door de rapporteur voorgestelde veranderingen bedoeld om de 
bruikbaarheid van de openbaarmakingsvereisten te verbeteren, vergeleken met het ontwerp 
van de Commissie. Er wordt voortgebouwd op de vereisten in lid 1504 van de Amerikaanse 
Dodd-Frank Act, die eveneens voorziet in een "publish what you pay"-verplichting voor de 
winningsindustrie. Ook ten aanzien hiervan is de ontwerprichtlijn van de Commissie 
buitengewoon relevant.

Het sectorale bereik van het voorstel is zorgvuldig uitgebreid om te komen tot een 
doeltreffend instrument ter bestrijding van nieuwe internationale probleemgebieden, zoals 
landroof en verzoeken om smeergeld in ruil voor bouwcontracten. Het is verstandig de hele 
keten van betrokken entiteiten, waaronder joint ventures, te bestrijken. 

De rapporteur acht het relevant om een drempel van openbaar te maken betalingen op een 
niveau vast te stellen dat "significant is voor de ontvangende overheid". Dit houdt echter in 
dat de openbaarmaking geldt voor ondernemingen van elke denkbare omvang. Projecten en 
ondernemingen worden enkel uitgezonderd indien hun betalingen niet significant zijn. De 
medewetgevers zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de drempel. In tegenstelling tot 
wat de Commissie heeft voorgesteld, mag deze verantwoordelijkheid niet aan de Commissie 
worden overgedragen. De rapporteur stelt voor de drempel vast te stellen indien het totale 
bedrag aan betalingen in verband met een project, hoger is dan 100 000 EUR per jaar.

Anders dan in het voorstel van de Europese Commissie, is er in de voorgestelde Amerikaanse 
regels geen sprake van vrijstelling van verslaglegging van betalingsgegevens indien deze 
moeilijk te verkrijgen zijn of indien openbaarmaking ervan in het gastland wettelijk verboden 
is. De rapporteur acht het wenselijk deze vrijstelling op te heffen, teneinde consistentie tussen 
de EU en de VS te waarborgen en om regeringen niet in de verleiding te brengen nieuwe 
wetgeving in te stellen waarmee zij hun ontvangen betalingen kunnen verhullen.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande amendementen in haar ontwerpverslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(32) Teneinde de transparantie op 
betalingen aan centrale, lokale en 
regionale overheden te verbeteren, maken  
ondernemingen en organisaties van 
openbaar belang op jaarbasis betalingen 
aan centrale, lokale en regionale
overheden van de landen waar ze actief 
zijn in een verslag openbaar. Het verslag 
bevat bepaalde achtergrondinformatie. De 
openbaarmaking van een dergelijk 
verslag is van waarde voor investeerders, 
omdat zij hiermee oordeelkundiger 
kunnen beslissen, vanwege betere 
corporate governance en 
verantwoordingsplicht. Een dergelijke 
openbaarmaking is bedoeld ter 
ondersteuning van goed bestuur in 
belastingzaken en ter bestrijding van 
belastingontduiking. In het verslag 
worden openbaarmakingen per land 
opgenomen, met bepaalde aanvullende 
verslagleggingsvereisten per project voor 
ondernemingen en organisaties van 
openbaar belang die actief zijn in de 
winningsindustrie, in de visserij, in 
grootschalige energieproductie, in de 
bouwnijverheid of in de houtkap van 
oerbossen. Dit initiatief is ook 
complementair aan het EU FLEGT-
actieplan (wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw) en de 
houtverordening waarbij handelaren in 
houtproducten worden verplicht de nodige 
zorgvuldigheid te betrachten om te 
verhinderen dat illegaal hout de EU-markt 
kan binnenkomen.

Or. en
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Motivering

Om doeltreffend te zijn, moeten de verslagleggingsvereisten van betalingen ook gelden voor 
betalingen aan lokale en regionale overheden. Verslagleggingsvereisten moeten van 
toepassing zijn op ondernemingen en organisaties van publiek belang in alle sectoren en 
moeten door de materialiteit van betalingen worden vastgesteld, en niet door de omvang van 
de onderneming. Met de verslaglegging wordt tegemoet gekomen aan de wensen van 
investeerders wat betreft de verantwoordingsplicht. Ook wordt hiermee voorzien in cijfers die 
nodig zijn ter ondersteuning van goed bestuur in belastingzaken en ter voorkoming van 
belastingontduiking. In het voorstel van de Commissie worden specifieke sectoren aangepakt, 
die van oudsher de meest omstreden projecten met zich meebrengen: de winningsindustrie en 
de houtkap. De vereisten zijn zodanig aangepast dat ze nu ook van toepassing zijn op 
hedendaagse problemen als landroof in de landbouwsector en betalingen met betrekking tot 
de visserij, tot projecten op het gebied van grootschalige energieproductie en 
bouwcontracten.

Amendement 2
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(33) De verslagen dienen om overheden  te 
helpen verantwoordings- en 
transparantienormen die op zijn minst 
overeenkomen met de EITI-beginselen en -
criteria ten uitvoer te brengen en zich 
tegenover hun burgers te verantwoorden 
voor betalingen die zij en lagere, lokale en 
regionale overheden ontvangen. De 
verslagen van ondernemingen en 
organisaties van openbaar belang die 
actief zijn in de winningsindustrie, de 
landbouwnijverheid, de visserij, de 
grootschalige energieproductie en de
houtkap van oerbossen omvatten tevens de 
openbaarmaking op projectbasis van 
betalingen aan overheden, waarbij onder
project wordt verstaan: een
bedrijfseenheid opgericht op grond van 
een of meer licenties, concessies, 
contracten of andere specifieke juridische 
overeenkomsten die tot fiscale en 
parafiscale verplichtingen leiden. In het 
kader van de algemene doelstelling om 
goed bestuur in deze landen te bevorderen, 
wordt de materialiteitsgrens van de te 
vermelden betalingen beperkt tot projecten 
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procentuele grens (zoals betalingen boven 
een percentage van het bbp van een land).
Deze kunnen door middel van een 
gedelegeerde handeling worden bepaald. 
Het verslagleggingsstelsel moet binnen vijf
jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn 
aan een herziening en een verslag door de 
Commissie worden onderworpen. Bij de 
herziening zou de doeltreffendheid van het 
stelsel moeten  worden onderzocht en zou
rekening moeten worden gehouden met 
internationale ontwikkelingen, zoals de 
concurrentiekracht en de continuïteit van 
de energievoorziening. Bij de herziening
zou ook de ervaring van opstellers en 
gebruikers van de informatie over de 
betalingen in rekening moeten worden
genomen en zou moeten worden
overwogen of het passend zou zijn om 
aanvullende informatie over betalingen op 
te nemen, zoals effectieve belastingtarieven 
en gegevens van de ontvangers, zoals 
bankrekeninggegevens.

waarvoor het totaal aan betalingen meer 
dan 100 000 EUR bedraagt. Het 
verslagleggingsstelsel zal binnen vier jaar 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn 
aan een herziening en een verslag door de 
Commissie worden onderworpen. Bij de 
herziening wordt de doeltreffendheid van 
het stelsel onderzocht en wordt rekening 
gehouden met internationale 
ontwikkelingen, zoals de 
concurrentiekracht en de continuïteit van 
de voedsel- en energievoorziening. Bij de 
herziening wordt ook de ervaring van 
opstellers en gebruikers van de informatie 
over de betalingen in rekening  genomen 
en wordt overwogen of het passend zou 
zijn om aanvullende informatie over 
betalingen op te nemen, zoals effectieve 
belastingtarieven en gegevens van de 
ontvangers, zoals bankrekeninggegevens.

Or. en

Motivering

De verslagen zijn bedoeld voor overheden in alle landen, niet alleen in de grondstoffenrijke. 
Aangezien een verslaglegging per land over het algemeen voldoende is, zal alleen voor 
specifieke sectoren een verslaglegging per project worden toegevoegd. De 
materialiteitsdrempel wordt niet onderworpen aan een gedelegeerde handeling, maar wordt 
door de medewetgevers vastgesteld. Vier –in plaats van vijf – jaar na de inwerkingtreding van 
de richtlijn dienen er reeds voldoende gegevens beschikbaar te zijn voor een evaluatie van het 
rapportagesysteem. Om redenen van samenhangend beleid zal de evaluatie het aspect van 
voedselzekerheid omvatten. 

Amendement 3Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "onderneming actief in de 
winningsindustrie": een onderneming met 
activiteiten op het gebied van de 
verkenning, opsporing, ontwikkeling en
ontginning van mineralen-, olie- en 

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

mineralen-, andere delfstoffen, olie- en 
aardgasvindplaatsen als bedoeld in Sectie 
B, afdelingen 05 tot 09 of Sectie H, 
afdelingen 49.5 van bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad;

Or. en

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. "onderneming actief in de 
landbouw": onderneming met een 
activiteit die concessies en de verwerving 
of pacht van land behelst, zoals vermeld 
in Sectie A, afdelingen 01.1-01.7 van 
bijlage I bij Verordening (EG) Nr. 
1893/2006.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 –punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter "onderneming actief in de visserij": 
een onderneming met een activiteit die 
concessies behelst, zoals vermeld in Sectie 
A, afdeling 03 van bijlage I bij 
Verordening (EG) Nr. 1893/2006.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 –punt 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. "onderneming actief in 
grootschalige energieproductie": een 
onderneming met een activiteit die 
concessies en de verwerving, pacht of 
verdeling van land behelst, zoals vermeld 
in Sectie D, afdelingen 35.1-35.2 van 
bijlage I bij Verordening (EG) Nr. 
1893/2006.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 –punt 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. "onderneming actief in de 
bouwnijverheid": een onderneming met 
een activiteit die concessies en openbare 
aanbestedingen behelst, zoals vermeld in 
Sectie E, afdelingen 38.1-38.22 en Sectie 
F van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
1893/2006.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. "project": is gelijk aan een specifieke 
meldende bedrijfseenheid op het laagste 
niveau van de onderneming waarin 

4. "project": is gelijk aan een specifieke 
meldende bedrijfseenheid die actief is op 
basis van een of meer licenties, 
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regelmatige interne bestuursverslagen 
worden opgesteld om de activiteiten te 
controleren.

concessies, contracten of andere 
specifieke juridische overeenkomsten die 
tot fiscale en parafiscale verplichtingen 
van de zijde van een onderneming leiden.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt de richtlijn werkzamer omdat de wettelijke overeenkomsten waarnaar 
wordt verwezen gemeengoed zijn in de betrokken sectoren en hun kenmerken goed worden 
begrepen, terwijl de regels voor interne bestuursverslagen van onderneming tot onderneming 
kunnen verschillen. 

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten schrijven ondernemingen en 
alle organisaties van openbaar belang voor 
om jaarlijks een verslag over betalingen 
aan lokale en regionale overheden op te 
stellen en openbaar te maken, met 
bepaalde achtergrondinformatie zoals 
omschreven in artikel 38. Het verslag 
bevat informatie over de activiteiten van 
dochterondernemingen, geassocieerde 
ondernemingen, joint ventures, vaste 
vestigingen en andere handelsregelingen, 
zoals opgenomen in de jaarlijkse 
geconsolideerde financiële overzichten 
van de betreffende onderneming of 
eenheid.

Or. en

Motivering

De bekendmaking van betalingen aan overheden en van bepaalde achtergrondinformatie mag 
niet beperkt blijven tot de winningsindustrie en de houtkap van oerbossen. Zoals het Europees 
Parlement op 8 maart 2011 in zijn resolutie over belastingen en ontwikkeling heeft gesteld, is 
de kwaliteit van de financiële verslaglegging van wezenlijk belang voor een doeltreffende 
bestrijding van belastingontduiking. Dit komt ook investeerders in alle andere sectoren ten 
goede. Aldus wordt in de breedste zin bijgedragen aan een goed bestuur in belastingzaken  
De verslaglegging dient de diverse in internationale economische activiteiten bestaande 
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vormen te bestrijken. 

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het verslag bevat het volgende:

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het totale bedrag aan betalingen, 
inclusief betalingen in natura, die in een 
boekjaar aan elke overheid zijn gedaan;

(a) het totale bedrag aan betalingen, 
inclusief betalingen in natura, die in een 
boekjaar aan elke overheid, waaronder 
lokale en regionale overheden, zijn 
gedaan;

Or. en

Motivering

Een aantal betalingen wordt op een lager niveau dan dat van de centrale overheid verricht en 
dient door de verslaglegging te worden bestreken.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het totale bedrag per soort betaling, (b) het totale bedrag per soort betaling, 
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inclusief betalingen in natura, die in een 
boekjaar aan elke overheid zijn gedaan;

inclusief betalingen in natura, die in een 
boekjaar aan elke overheid, waaronder 
lokale en regionale overheden, zijn 
gedaan;

Or. en

Motivering

Een aantal betalingen wordt op een lager niveau dan dat van de centrale overheid verricht en 
dient door de verslaglegging te worden bestreken.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bedrag per soort betaling, inclusief 
betalingen in natura, die in een boekjaar 
voor elk project zijn gedaan en het totale 
bedrag van de betalingen voor elk project, 
indien de betalingen aan een specifiek 
project werden toegeschreven.

(c) voor ondernemingen die actief zijn in 
de winningsindustrie, de landbouw, 
visserij, grootschalige energieproductie, 
de bouwnijverheid en de houtkap van 
oerbossen die zijn onderworpen aan de 
materialiteitsdrempel van betalingen die 
in totaal meer dan 100 000 EUR 
bedragen, het bedrag per soort betaling, 
inclusief betalingen in natura, die in een 
boekjaar voor elk project is gedaan en het 
totale bedrag van de betalingen voor elk 
project, indien de betalingen aan een 
specifiek project werden toegeschreven.

Or. en

Motivering

Indien het totale bedrag van betalingen de drempel van 100 000 EUR overschrijdt, moet de 
verslaglegging per project beperkt blijven tot betalingen aan overheden door ondernemingen 
die actief zijn in de winningsindustrie, de landbouw, de visserij, grootschalige 
energieproductie, de bouwnijverheid of de houtkap van oerbossen.
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Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de netto-omzet gesplitst naar 
hoofdcategorieën van activiteiten;

Or. en

Motivering

Deze informatie hebben investeerders en belastingautoriteiten nodig om de door 
ondernemingen betaalde belastingen te vergelijken met hun economische activiteit, teneinde 
een beter inzicht te krijgen in deze betalingen in verschillende rechtsgebieden. 

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) productievolumes gesplitst naar 
hoofdcategorieën van activiteiten;

Or. en

Motivering

Deze informatie hebben investeerders en belastingautoriteiten nodig om de door 
ondernemingen betaalde belastingen te vergelijken met hun economische activiteit, teneinde 
een beter inzicht te krijgen in deze betalingen in verschillende rechtsgebieden. 

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) arbeidskosten en aantal 
werknemers;
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Or. en

Motivering

Deze informatie hebben investeerders en belastingautoriteiten nodig om de door 
ondernemingen betaalde belastingen te vergelijken met hun economische activiteit, teneinde 
een beter inzicht te krijgen in deze betalingen in verschillende rechtsgebieden. 

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – letter c quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quinquies) totaal aan directe 
exploitatiekosten;

Or. en

Motivering

Deze informatie hebben investeerders en belastingautoriteiten nodig om de door 
ondernemingen betaalde belastingen te vergelijken met hun economische activiteit, teneinde 
een beter inzicht te krijgen in deze betalingen in verschillende rechtsgebieden. 

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – letter c sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c sexies) vaste productieactiva aan het 
einde van het jaar met bijbehorende 
gecumuleerde waardevermindering;

Or. en

Motivering

Deze informatie hebben investeerders en belastingautoriteiten nodig om de door 
ondernemingen betaalde belastingen te vergelijken met hun economische activiteit, teneinde 
een beter inzicht te krijgen in deze betalingen in verschillende rechtsgebieden. 
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – letter c septies  (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c septies) nettowinst voor belasting met 
bijbehorende kasmiddelen en uitgestelde 
belastingvordering op basis van het 
toerekeningsbeginsel.

Or. en

Motivering

Deze informatie hebben investeerders en belastingautoriteiten nodig om de door 
ondernemingen betaalde belastingen te vergelijken met hun economische activiteit, teneinde 
een beter inzicht te krijgen in deze betalingen in verschillende rechtsgebieden.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – letter c octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c octies) boekwaarde van vaste activa in 
elk land.

Or. en

Motivering

Deze informatie hebben investeerders en belastingautoriteiten nodig om de door 
ondernemingen betaalde belastingen te vergelijken met hun economische activiteit, teneinde 
een beter inzicht te krijgen in deze betalingen in verschillende rechtsgebieden. 

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) belastingen over de winst; (b) belastingen over de winst en het 
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toegepaste effectieve belastingtarief;

Or. en

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) betalingen aan veiligheidstroepen 
van de overheid voor 
beveiligingsdiensten;

Or. en

Motivering

Deze informatie hebben investeerders nodig voor een schatting van operationele kosten.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
per land openbaar gemaakt, met 
uitzondering van de informatie waarnaar 
in letter c wordt verwezen die per project 
openbaar wordt gemaakt, voor zover het 
totaal aan betalingen binnen een specifiek 
project meer dan 100 000 EUR bedraagt.

Or. en

Motivering

De omschrijving van materialiteit is essentieel voor de doelmatigheid van de 
openbaarmakingsverplichtingen en moet derhalve door de wetgever in de richtlijn zelf 
worden opgenomen, en niet door de Commissie in een gedelegeerde handeling.
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Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Volgens de Europese Commissie komt dergelijke wetgeving tegenwoordig nauwelijks voor. 
Overheden mogen niet worden aangemoedigd om dergelijke wetgeving, bedoeld om de 
betalingen die zij ontvangen te verhullen, in te stellen.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verslag zal deel uitmaken van het jaarlijks 
financiële overzicht.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie herziet de tenuitvoerlegging 
en doeltreffendheid van dit hoofdstuk en 
brengt er verslag over uit, met name over 
de reikwijdte van de 
verslagleggingsverplichtingen en de 
modaliteiten van de verslaglegging op 
projectbasis. Bij de herziening moet ook 
rekening worden gehouden met de 
internationale ontwikkelingen en moeten
de gevolgen voor de concurrentiekracht en 
de veiligheid van de energievoorziening in 
aanmerking worden genomen. De 
herziening dient uiterlijk vijf jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn te zijn afgerond. Het verslag 
wordt, in voorkomend geval samen met 
een wetgevingsvoorstel, aan het Europees 
Parlement en de Raad voorgelegd.

De Commissie herziet de tenuitvoerlegging 
en doeltreffendheid van dit hoofdstuk en 
brengt er verslag over uit, met name over 
de reikwijdte van de 
verslagleggingsverplichtingen en de 
modaliteiten van de verslaglegging op 
projectbasis. Bij de herziening zal ook 
rekening worden gehouden met de 
internationale ontwikkelingen en zullen de 
gevolgen voor de concurrentiekracht, de 
voedselzekerheid en de veiligheid van de 
energievoorziening in aanmerking worden 
genomen. Zij zal ook de lijst van sectoren 
herzien waarvoor verslaglegging per 
project is vereist. De herziening zal
uiterlijk vier jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn zijn 
afgerond. Het verslag wordt, in 
voorkomend geval samen met een 
wetgevingsvoorstel, aan het Europees 
Parlement en de Raad voorgelegd.

Or. en


