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KRATKA OBRAZLOŽITEV
Medtem ko se osnutek direktive dotika številnih vprašanj v zvezi z letnimi in konsolidiranimi
računovodskimi izkazi družb z omejeno odgovornostjo v Evropi, se to mnenje osredotoča na
predlagane zahteve, da velika podjetja in podjetja javnega interesa v EU razkrijejo svoja
plačila vladam.
Evropska komisija predlaga, da se od velikih podjetij in podjetij javnega interesa, ki delujejo
v ekstraktivni industriji in sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, zahteva, naj za vsako državo
in vsak projekt posebej poročajo o plačilih lokalnim, regionalnim in nacionalnim vladam po
svetu. Poročevalka pobudo odločno podpira. Take zahteve za razkrivanje bodo vlagateljem
pomagale bolj ozaveščeno sprejemati odločitve in akterjem v lokalni civilni družbi
omogočile, da bodo vlade lažje pripravili do tega, da sprejmejo odgovornost za uporabo
prihodkov iz nacionalnih naravnih virov.
Večja preglednost bo prispevala k boljšemu upravljanju in zmanjšala nevarnost korupcije, s
čimer se bodo izboljšale razvojne možnosti zadevnih držav. Zahteve za razkritje bodo
okrepile tudi obstoječo prostovoljno pobudo za preglednost ekstraktivne industrije. Medtem
ko poročevalka zato odločno podpira splošno usmeritev predloga Komisije, pa predlaga
spremembe nekaterih določb, zlasti opredelitve projekta, praga pomembnosti in izjem.
Poročevalka poleg navedenih sprememb posameznih določb predloga Komisije predlaga tudi
razširitev besedila v smislu industrij, ki jih zajema, in podatkov, ki jih je treba razkriti.
Pravzaprav naj bi se z novo direktivo izboljšalo ne samo upravljanje držav v tretjih državah,
ampak tudi upravljanje velikih podjetij v EU, ki delujejo v teh državah. Zato poročevalka
predlaga, naj se v zahteve za razkritje za vsako državo (bolje kot za vsak projekt) vključijo
nekatere spremne informacije, kot so obseg proizvodnje, prihodki in število zaposlenih.
Te informacije so potrebne, da se plačani davki podjetij lahko primerjajo z njihovo
gospodarsko dejavnostjo, kar bo javnosti in davčnim organom omogočilo boljšo oceno
davkov, ki so jih podjetja plačala pod različnimi pristojnostmi. Posledično se bo okrepila
odgovornost podjetij ter zmanjšalo tveganje za prirejanje cen pri transakcijah, izogibanje
davkom in davčne utaje. Z zmanjšanjem zneska neplačanih davkov bi se okrepili osnovni
prihodki držav v razvoju, kar bi prispevalo k njihovemu gospodarskemu razvoju in zmanjšalo
njihovo odvisnost od tuje razvojne pomoči. Hkrati bi taki ukrepi prispevali tudi k manjšemu
izogibanju davkom in manj davčnim utajam v Evropski uniji in bi vlagateljem zagotovili
boljše informacije za presojo izpostavljenosti podjetij razmeram v različnih državah.
Taki premisleki o upravljanju podjetij ter izogibanju davkom in davčnih utajah niso omejeni
na določen sektor. Poročevalka zato predlaga razširitev zahtev za razkritje (za vsako državo)
na vse industrije.
Zahteve za razkritje, ki jih predlaga poročevalka, podjetjem ne bi naložile čezmernega
upravnega bremena, saj jim ne bi bilo treba zbirati novih podatkov, s katerimi še ne bi
razpolagali zaradi notranjega upravljanja podjetja ali drugih razlogov. Poleg tega se občutljivi
poslovni podatki ne bi razkrivali konkurentom, saj so jim zadevni podatki ali njihove
natančne ocene že na voljo. Zato bi bil učinek zakonodaje predvsem ta, da bi bile te
informacije na voljo tudi vlagateljem in javnosti.
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PREDLOGI SPREMEMB
Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 32
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti
plačil vladam bi morala velika podjetja in
podjetja javnega interesa, ki opravljajo
dejavnost v ekstraktivni industriji ali
sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, v
ločenem letnem poročilu razkriti bistvena
plačila državi v državah, kjer poslujejo.
Taka podjetja poslujejo v državah, ki
imajo veliko naravnih virov, predvsem
mineralnih virov, nafte, zemeljskega plina
in tudi prvotnih gozdov. Poročilo bi
moralo vsebovati oblike plačil, primerljiva
s tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki
sodelujejo v pobudi za preglednost
ekstraktivne industrije (EITI). Pobuda
dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU
izvrševanja zakonodaje, upravljanja in
trgovanja na področju gozdov (FLEGT)
in uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi
izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se
preprečilo nezakonito prihajanje lesa na
trge EU.

(32) (32) Za zagotovitev boljše
preglednosti plačil vladam bi morala velika
podjetja in podjetja javnega interesa v
ločenem letnem poročilu razkriti plačila
državi v državah, kjer poslujejo. Poročilo,
ki naj bo del pojasnil k računovodskim
izkazom, bi moralo vsebovati tudi
nekatere spremne informacije. Cilj teh
ukrepov je vlagateljem omogočiti bolj
ozaveščeno sprejemanje odločitev,
izboljšati upravljanje in sprejemanje
odgovornosti podjetij ter prispevati k
obvladovanju utaje davkov. V poročilu
bilo treba razkriti podatke za vsako državo
posebej, podjetja, ki delujejo v ekstraktivni
industriji ali sektorju izkoriščanja
prvotnih gozdov, pa bi morala izpolniti
nekatere dodatne zahteve za poročanje za
vsak projekt posebej.

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 33
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Poročila so namenjena vladam držav,
ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel
PE483.740v01-00
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in pogojev EITI ter za obrazložitev
državljanom glede plačil, ki jih te vlade
prejmejo od podjetij, ki delujejo v
ekstraktivni industriji ali v sektorju
izkoriščanja prvotnih gozdov na območju
njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo
vsebovati razkritja na podlagi države in
projektov, kjer projekt velja za najnižjo
raven operativne poročevalske enote, za
katero podjetje pripravlja redno notranje
poslovno poročilo, ko gre za koncesijo,
geografsko območje ipd., kjer so bila
plačila namenjena takim projektom. V
zvezi s splošnim ciljem spodbujanja
dobrega upravljanja v teh državah, bi se
moralo bistvenost plačila oceniti glede na
vlado prejemnico. Za bistvenost plačila se
lahko predvidi različne kriterije, kot so
absolutni zneski ali odstotkovna omejitev
(kot so plačila, ki presegajo določeni
odstotek BDP neke države), kar lahko
določa delegirani akt. Komisija bi morala
ureditev poročanja pregledati in pripraviti
poročilo v petih letih od začetka veljave
Direktive. Pregled bi moral upoštevati
učinkovitost ureditve in mednarodnega
razvoja, vključno z vprašanji
konkurenčnosti in zanesljivost preskrbe z
energijo. Pregled bi moral upoštevati tudi
izkušnje pripravljavcev in uporabnikov
podatkov o plačilih in proučiti primernost
vključevanja dodatnih podatkov o plačilih,
kot so dejanske davčne stopnje in
podrobnosti o prejemniku, na primer
podatki o bančnem računu.

industriji ali sektorju izkoriščanja
prvotnih gozdov1, bi morala plačila
vladam v poročilih razkriti tudi za vsak
projekt posebej, pri čemer „projekt“
pomeni operativno enoto, vzpostavljeno
na podlagi ene ali več licenc, koncesij,
pogodb ali drugih posebnih pravnih
dogovorov, ki povzročajo davčne ali
davkom podobne obveznosti. Vendar pa bi
morale biti zahteve za razkrivanje
podatkov za vsak projekt posebej omejene
na projekte, katerih skupna plačila
presegajo 100 000 EUR. Poročila bi
morala vsebovati oblike plačil, primerljive
s tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki
sodelujejo v pobudi za preglednost
ekstraktivne industrije (EITI). Pobuda
dopolnjuje tudi akcijski načrt EU za
izvrševanje zakonodaje, upravljanje in
trgovanje na področju gozdov (FLEGT)2
in uredbo3 o lesu, ki od trgovcev z lesnimi
izdelki zahtevata primerno skrbnost, da se
prepreči vstop nezakonitega lesa na trg
EU. Poročila so namenjena vladam držav,
ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel
in pogojev EITI ter za obrazložitev
državljanom glede plačil, ki jih te vlade
prejmejo od podjetij, ki delujejo v
ekstraktivni industriji ali v sektorju
izkoriščanja prvotnih gozdov na območju
njihove pristojnosti.

____________
1

V Direktivi 2009/28/ES je opredeljen kot
„gozd in druga gozdna zemljišča z
avtohtonimi vrstami, kjer ni jasno vidnih
znakov človekovega delovanja in večjih
posegov v ekološke procese“.
2

Glej Uredbo Sveta (ES) št 2173/2005 z
dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi
sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz
lesa v Evropsko skupnost UL L 347,
30.12.2005, str. 1).
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5/16

PE483.740v01-00

SL

3

Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra
2010 o določitvi obveznosti gospodarskih
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne
proizvode (UL L 295, 12.11.2010, str. 23) .
Podjetja, ki uvažajo les v okviru
prostovoljnih sporazumov EU, bodo
izvzeta iz teh zahtev.
Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 33 a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(33a) Komisija bi morala ureditev
poročanja o plačilih vladam pregledati in
pripraviti poročilo v štirih letih od začetka
veljavnosti te direktive. Pregled bi moral
upoštevati učinkovitost ureditve in
mednarodnega razvoja, vključno z
vprašanji konkurenčnosti in energetske
varnosti. V okviru pregleda je treba
premisliti tudi, ali naj se zahteve glede
poročanja za podjetja, ki delujejo v
ekstraktivni industriji ali sektorju
izkoriščanja prvotnih gozdov, razširijo na
nekatere druge industrije, vključno zlasti z
ribištvom. Pregled bi moral upoštevati
tudi izkušnje pripravljavcev in
uporabnikov podatkov o plačilih in
proučiti primernost vključevanja dodatnih
podatkov o plačilih, kot so dejanske
davčne stopnje in podrobnosti o
prejemniku, na primer podatki o bančnem
računu.
Or. en

PE483.740v01-00

SL

6/16

PA\894034SL.doc

Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. „podjetje, ki opravlja dejavnost v
ekstraktivni industriji“ je podjetje z
dejavnostjo, ki zajema raziskovanje,
odkrivanje, razvijanje in izkoriščanje zalog
mineralov, nafte in naravnega plina, kot je
navedeno na področju B, v oddelkih od 05
do 08 Priloge I k Uredbi (ES)
št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta.

1. „podjetje, ki opravlja dejavnost v
ekstraktivni industriji“ je podjetje z
dejavnostjo, ki zajema iskanje,
raziskovanje, odkrivanje, razvijanje in
izkoriščanje zalog mineralov, nafte in
naravnega plina, kot je navedeno na
področju B, v oddelkih od 05 do 08 Priloge
I k Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta.
Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 4
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
4. „projekt“ je operativna enota,
vzpostavljena na podlagi ene ali več
licenc, koncesij, pogodb ali drugih
posebnih pravnih dogovorov, iz katerih
izhajajo davčne ali davkom podobne
obveznosti.

4. „projekt“ je ustreznica posebne enote
poročanja delovanja na najnižji ravni v
podjetju, kjer se pripravijo redna notranja
poslovna poročila za nadzor poslovanja.

Or. en
Obrazložitev
Pravni dogovori, na katerih temelji opredelitev projekta, se pogosto uporabljajo v industriji
in njihove značilnosti so dobro znane. To je boljše od opredelitve, ki temelji na notranjih
ureditvah za poslovno poročanje, ki so lahko v podjetjih zelo različne.
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Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Člen 37 – odstavek 1
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice od velikih podjetij in
subjektov javnega interesa, ki delujejo v
ekstraktivni industriji ali v sektorju
izkoriščanja prvotnih gozdov, zahtevajo
letno pripravo in objavo poročila o plačilu
vladam.

1. Države članice od velikih podjetij in
subjektov javnega interesa zahtevajo letno
pripravo in objavo poročila o plačilu
vladam in nekaterih spremnih informacij,
določenih v členu 38. Poročilo vsebuje
informacije o dejavnostih podrejenih,
povezanih in skupnih podjetij, stalnih
poslovnih enot in drugih trgovinskih
dogovorov, v kolikor so vključeni
konsolidirane letne računovodske izkaze
zadevnega podjetja ali subjekta. Poročilo
je del pojasnil k računovodskim izkazom.
Or. en

Obrazložitev
Objava plačil vladam in nekaterih spremnih informacij ne sme biti omejena na ekstraktivno
industrijo in sektor izkoriščanja prvotnih gozdov, saj bi bili učinki večje preglednosti koristni
za vsak sektor. Poleg tega bi morala biti poročila vključena v pojasnila k računovodskim
izkazom, saj se bosta s tem izboljšala dostopnost in zanesljivost podatkov in podjetjem ne bo
treba sklepati ločenih dogovorov za revizijo in objavo poročil.
Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1 – uvodno besedilo
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Poročilo navede naslednje, ko je
bistveno za vlado prejemnico:

1. V poročilu je navedeno naslednje:

Or. en
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Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1 – točka c
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) v primeru, ko so bila ta plačila
namenjena določenemu projektu, znesek po
vrsti plačila, vključno s plačili v naravi,
namenjenimi posameznemu projektu za
poslovno leto ter skupni znesek plačil za
vsak tak projekt.

(c) za podjetja, ki delujejo v ekstraktivni
industriji ali sektorju izkoriščanja
prvotnih gozdov, in ob upoštevanju praga
pomembnosti, opredeljenega v
odstavku 1a, v primeru, ko so bila ta
plačila namenjena za določen projekt,
znesek po vrsti plačila, vključno s plačili v
naravi, namenjenimi za posamezni projekt
za poslovno leto ter skupni znesek plačil za
vsak tak projekt;
Or. en

Obrazložitev
Poročanje za vsak projekt posebej naj se omeji na plačila vladam, ki so jih opravila podjetja,
ki delujejo v ekstraktivni industriji in sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov.
Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1 – točka c a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(ca) čisti prihodek, razdeljen po glavnih
kategorijah dejavnosti;
Or. en
Obrazložitev

Te dodatne informacije so pomembne, da se podatki o plačilih vladam umestijo v kontekst, da
se plačani davki podjetij lahko primerjajo z njihovo gospodarsko dejavnostjo, kar javnosti in
davčnim organom omogoči boljšo oceno plačanih davkov podjetij pod različnimi
pristojnostmi.
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Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1 – točka c b (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(cb) obseg proizvodnje, razdeljen po
glavnih kategorijah dejavnosti;
Or. en
Obrazložitev

Te dodatne informacije so pomembne, da se podatki o plačilih vladam umestijo v kontekst, da
se plačani davki podjetij lahko primerjajo z njihovo gospodarsko dejavnostjo, kar javnosti in
davčnim organom omogoči boljšo oceno plačanih davkov podjetij pod različnimi
pristojnostmi.
Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1 – točka c c (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(cc) proizvodne stroške skupaj s
povezanim številom zaposlenih;
Or. en
Obrazložitev

Te dodatne informacije so pomembne, da se podatki o plačilih vladam umestijo v kontekst, da
se plačani davki podjetij lahko primerjajo z njihovo gospodarsko dejavnostjo, kar javnosti in
davčnim organom omogoči boljšo oceno plačanih davkov podjetij pod različnimi
pristojnostmi.

PE483.740v01-00

SL

10/16

PA\894034SL.doc

Predlog spremembe 12
Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1 – točka c d (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(cd) skupne gotovinske stroške
poslovanja;
Or. en
Obrazložitev

Te dodatne informacije so pomembne, da se podatki o plačilih vladam umestijo v kontekst, da
se plačani davki podjetij lahko primerjajo z njihovo gospodarsko dejavnostjo, kar javnosti in
davčnim organom omogoči boljšo oceno plačanih davkov podjetij pod različnimi
pristojnostmi.
Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1 – točka c e (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(ce) vrednost osnovnih proizvodnih
sredstev ob koncu leta skupaj s povezanim
kumulativnim amortizacijskim popravkom
vrednosti;
Or. en
Obrazložitev

Te dodatne informacije so pomembne, da se podatki o plačilih vladam umestijo v kontekst, da
se plačani davki podjetij lahko primerjajo z njihovo gospodarsko dejavnostjo, kar javnosti in
davčnim organom omogoči boljšo oceno plačanih davkov podjetij pod različnimi
pristojnostmi.
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Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1 – točka c f (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(cf) čisti dobiček ali izgubo pred
obdavčitvijo vključno s povezanim
denarjem in odloženimi davčnimi
obveznostmi na podlagi nastanka
poslovnega dogodka.
Or. en
Obrazložitev

Te dodatne informacije so pomembne, da se podatki o plačilih vladam umestijo v kontekst, da
se plačani davki podjetij lahko primerjajo z njihovo gospodarsko dejavnostjo, kar javnosti in
davčnim organom omogoči boljšo oceno plačanih davkov podjetij pod različnimi
pristojnostmi.
Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1 a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
1a. Informacije iz odstavka 1 se razkrijejo
za vsako državo posebej z izjemo tistih iz
točke (c), ki se razkrijejo za vsak projekt
posebej, če skupna plačila, dodeljena za
določeni projekt, presežejo 100 000 EUR.
Or. en
Obrazložitev

Obveznost poročanja o plačilih za vsak projekt posebej za podjetja, ki delujejo v ekstraktivni
industriji in sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, bi se morala omejiti na plačila, ki so
bistvena za vlado prejemnico. Glede na to, da bodo številne zadevne vlade prejemnice lokalni
in nacionalni organi v državah v razvoju, naj se kot prag pomembnosti določi znesek
100 000 EUR.
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Predlog spremembe 16
Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2 – točka b
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) davku iz dobička;

(b) davku iz dobička in uporabljeni
dejanski davčni stopnji;
Or. en

Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2 – točka f a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(fa) plačilih za varnostne storitve
državnim varnostnim silam;
Or. en
Obrazložitev

Uporaba državnih varnostnih sil za poslovanje podjetij, zlasti v okviru ekstraktivnih
dejavnosti, je ključno področje tveganja za vlagatelje in zadevne skupnosti. Zato mora
razkrivanje plačil vladam vključevati tudi plačila državnim varnostnim silam.

Predlog spremembe 18
Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 3
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ko se vladam plača v naravi, se v
poročilo navede vrednost ali obseg. Pri
poročanju vrednosti, se priložijo
pripadajoča pojasnila za obrazložitev
načina določanja vrednosti.
PA\894034SL.doc

3. Ko se vladam plača v naravi, se v
poročilu navedeta vrednost in obseg. Pri
poročanju vrednosti se priložijo
pripadajoča pojasnila za obrazložitev
načina določanja vrednosti.
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Or. en

Predlog spremembe 19
Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 4
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje
delegiranih aktov v skladu s členom 42 za
določanje načela bistvenosti plačil.

črtano

Or. en
Obrazložitev
Opredelitev pomembnosti je odločilna za učinkovitost zahtev za razkritje in jo mora zato
opredeliti zakonodajalec v direktivi in ne Komisija v delegiranem aktu. To je storjeno v
predlaganem odstavku 1a (novo) člena 38.

Predlog spremembe 20
Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 5
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
črtano

5. Poročilo izključuje vsako obliko plačila
vladi v državi, kjer je tako razkritje plačila
jasno prepovedano s kazenskim pravom
navedene države. V takem primeru
podjetje izjavi, da ni poročalo o plačilu v
skladu z odstavkom 1 in 3 ter razkrije
naziv zadevne vlade.

Or. en
Obrazložitev
Taka klavzula o izvzetju bi lahko neustrezno spodbudila nekatere vlade k sprejetju
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nepreglednih zakonov, ki bi prepovedali razkritje, kar bi lahko v primerjavi s sedanjim
stanjem privedlo do manjše preglednosti v nekaterih državah. Klavzulo o izvzetju bi bilo zato
treba črtati.

Predlog spremembe 21
Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
1. Države članice od velikih podjetij in
subjektov javnega interesa, za katere velja
nacionalna zakonodaja, zahtevajo pripravo
konsolidiranega poročila o plačilih vladam
v skladu s členoma 37 in 38, če za
nadrejeno podjetje velja obveznost
priprave konsolidiranih računovodskih
izkazov v skladu s členi 23(1) do 23(6) te
direktive.

1. Države članice od velikih podjetij in
subjektov javnega interesa, ki delujejo v
ekstraktivni industriji ali v sektorju
izkoriščanja prvotnih gozdov, za katere
velja nacionalna zakonodaja, zahtevajo
pripravo konsolidiranega poročila o
plačilih vladam v skladu s členoma 37 in
38, če za nadrejeno podjetje velja
obveznost priprave konsolidiranih
računovodskih izkazov v skladu s členi
23(1) do 23(6) te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 22
Predlog direktive
Člen 41
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija pregleda poročilo o izvajanju in
učinkovitosti tega poglavja, predvsem
glede obsega uporabe obveznosti poročanja
in načina poročanja na podlagi projektov.
Pregled upošteva tudi mednarodni razvoj in
vplive na konkurenčnost ter zanesljivost
oskrbe z energijo. Zaključi se najkasneje
pet let po datumu začetka veljave te
direktive. Poročilo se predloži Evropskemu
parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z

Komisija pregleda izvajanje in učinkovitost
tega poglavja, predvsem glede obsega
uporabe obveznosti poročanja in načina
poročanja na podlagi projektov, ter o tem
poroča. Pregled upošteva tudi mednarodni
razvoj in vplive na konkurenčnost ter
zanesljivost oskrbe z energijo. Obravnava
tudi vprašanje, ali naj se zahteve glede
poročanja za podjetja, ki delujejo v
ekstraktivni industriji ali sektorju
izkoriščanja prvotnih gozdov, razširijo na
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zakonodajnim predlogom.

nekatere druge industrije, vključno zlasti z
ribištvom. Zaključi se najkasneje štiri leta
po datumu začetka veljavnosti te direktive.
Poročilo se predloži Evropskemu
parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z
zakonodajnim predlogom.
Or. en
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