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Tarkistus 101
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Vuositilinpäätöksen on annettava oikea 
ja riittävä kuva yrityksen varoista ja 
vastuista, taloudellisesta asemasta sekä 
tuloksesta. Tätä varten olisi säädettävä 
pakollinen kaava taseelle ja 
tuloslaskelmalle ja vahvistettava 
tilinpäätöksen liitetietojen ja 
toimintakertomuksen vähimmäissisältö. 
Pieniä yrityksiä koskevat pakolliset 
vaatimukset olisi ”pienet ensin” -
periaatteen mukaisesti yhdenmukaistettava 
lainsäädännössä kokonaan. Jotta tällaisille 
yrityksille ei sälytettäisi kohtuuttomia 
rasituksia, jäsenvaltioille ei saisi antaa 
oikeutta vaatia niiltä muiden tietojen 
antamista. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
asettaa lisävaatimuksia keskisuurille ja 
suurille yrityksille.

(6) Vuositilinpäätöksen on annettava oikea 
ja riittävä kuva yrityksen varoista ja 
vastuista, taloudellisesta asemasta sekä 
tuloksesta. Oikea ja riittävä kuva on 
tilinpäätöksen vähimmäisvaatimus, jotta 
yrityksen johtajat voivat hoitaa 
velvollisuutensa, mihin sisältyy, että yritys 
kykenee jatkamaan toimintaansa, koska 
sen nettovarallisuus taseessa on riittävä 
kattamaan velkojen korot1. Tämä testi 
edellyttää, että varallisuutta ei ilmoiteta 
suuremmaksi kuin sen rahaksi 
muutettavissa oleva määrä ja että 
mahdolliset vastuut ja mahdolliset 
ehdolliset vastuut lasketaan mukaan. Olisi 
myös säädettävä pakollinen kaava taseelle 
ja tuloslaskelmalle ja vahvistettava 
tilinpäätöksen liitetietojen ja 
toimintakertomuksen vähimmäissisältö. 
Pieniä yrityksiä koskevat pakolliset 
vaatimukset olisi "pienet ensin" 
-periaatteen mukaisesti 
yhdenmukaistettava lainsäädännössä 
kokonaan. Jotta tällaisille yrityksille ei 
sälytettäisi kohtuuttomia rasituksia, 
jäsenvaltioille ei saisi antaa oikeutta vaatia 
niiltä muiden tietojen antamista. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin asettaa 
lisävaatimuksia keskisuurille ja suurille 
yrityksille.

__________________

Euroopan unionin tuomioistuin, asia 
C-234/94, Tomberger v. Gebrüder von der 
Wettern, 27.6.1996, (oikeustapakokoelma 
1996, s. I-03133); ja asia C-275/97, DE + 
ES Bauunternehmung, 14.9.1999 
(oikeustapakokoelma 1999, s. I-05331). 
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Katso myös niiden takeiden 
yhteensovittamisesta samanveroisiksi, 
joita jäsenvaltioissa vaaditaan 
perustamissopimuksen 58 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden 
jäsenten sekä ulkopuolisten etujen 
suojaamiseksi osakeyhtiöitä 
perustettaessa sekä niiden pääomaa 
säilytettäessä ja muutettaessa 13 päivänä 
joulukuuta 1976 annetun toisen 
yhtiölainsäädäntödirektiivin 77/91/ETY 
15 artikla (EYVL L 26, 31.1.1977, s. 1), 
jossa myös säädetään 
nettovarallisuustestistä sen 
määrittämiseksi, voidaanko osinkoa 
maksaa.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, mitä oikea ja riittävä kuva tarkoittaa lainsäädännössä, koska monessa 
kohtaa asiasta on ollut epäselvyyttä ja epäjohdonmukaisuutta sen nykyisen 
lainsäädännöllisen merkityksen suhteen. Nämä epäjohdonmukaisuudet ovat liiallisia oikean 
ja riittävän kuvan vaatimuksen kannalta ja turhauttavia siitä riippuvan tilinpäätöksen 
toimivuuden edellytysten kannalta. Komissio olettaa väärin, että oikea ja riittävä kuva on 
normien seuraamisen tulosta, kun se on itse asiassa olennaisen tärkeä normi sinällään.

Tarkistus 102
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jäsenvaltioita kannustetaan vahvasti 
kehittämään sähköisiä 
julkistamisjärjestelmiä, jotka antavat 
yrityksille mahdollisuuden toimittaa 
kirjanpitotiedot, lakisääteinen tilinpäätös 
mukaan luettuna, ainoastaan yhden 
kerran ja sellaisessa muodossa, joka 
antaa useille käyttäjille mahdollisuuden 
päästää tietoihin ja käyttää niitä helposti. 

(27) Yhdenmukaistettu sähköinen 
raportointimalli hyödyttäisi suuresti 
unioniin sijoittautuneita yrityksiä, sillä 
sen avulla voitaisiin luoda keskitetty 
raportointijärjestelmä, jota voitaisiin 
käyttää myös muilla aloilla. Siksi olisi 
säädettävä, että tilinpäätökset on 
1 päivästä tammikuuta 2018 lähtien 
laadittava asianmukaisen valmistelu- ja 
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Järjestelmät eivät saa kuitenkaan aiheuttaa 
rasitusta pienille ja keskisuurille yrityksille.

testijakson jälkeen sähköisessä 
XBRL-muodossa (eXtensible Business 
Reporting Language). Tällaisen 
järjestelmän käyttöönotto ei saa 
kuitenkaan aiheuttaa rasitusta pienille ja 
keskisuurille yrityksille.

Or. de

Tarkistus 103
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Vuositilinpäätöksille ja 
konsolidoiduille tilinpäätöksille olisi 
tehtävä tilintarkastus. Vaatimus, jonka 
mukaan tilintarkastajien on annettava 
lausuntonsa siitä, antaako vuositilinpäätös 
tai konsolidoitu tilinpäätös oikean ja 
riittävän kuvan asiaankuuluvan 
taloudellista raportointia koskevan 
säännöstön mukaisesti, ei merkitse 
rajoitusta tämän lausunnon laajuuteen, 
vaan selkeyttää yhteyttä, jossa se 
esitetään. Tätä tilintarkastusvelvollisuutta 
ei saisi asettaa pienten yritysten 
vuositilinpäätöksille, koska tilintarkastus 
voi olla merkittävä hallinnollinen rasitus 
tähän luokkaan kuuluville yrityksille ja 
koska monissa pienissä yrityksissä samat 
henkilöt ovat sekä osakkeenomistajia että 
johtoon kuuluvia henkilöitä, minkä vuoksi 
heillä ei ole suurta tarvetta saada 
ulkopuolisen tilinpäätöksestä suorittamaa 
arviointia ja varmistusta.

(31) Vuositilinpäätöksille ja 
konsolidoiduille tilinpäätöksille olisi 
tehtävä tilintarkastus. Vaatimus, jonka 
mukaan tilintarkastajien on annettava 
lausuntonsa siitä, antaako vuositilinpäätös 
tai konsolidoitu tilinpäätös oikean ja 
riittävän kuvan. Tätä 
tilintarkastusvelvollisuutta ei saisi asettaa 
pienten yritysten vuositilinpäätöksille, 
koska tilintarkastus voi olla merkittävä 
hallinnollinen rasitus tähän luokkaan 
kuuluville yrityksille ja koska monissa 
pienissä yrityksissä samat henkilöt ovat 
sekä osakkeenomistajia että johtoon 
kuuluvia henkilöitä, minkä vuoksi heillä ei 
ole suurta tarvetta saada ulkopuolisen 
tilinpäätöksestä suorittamaa arviointia ja 
varmistusta.

Or. en

Perustelu

Oikea ja riittävä kuva on tavoite sinällään, kuten johdanto-osan 6 kappaleessa todetaan, eikä 
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tulosta jostakin muusta asiasta, kuten poistetussa tekstissä väitetään. Tilinpäätösdirektiivien 
ja IFRS-standardien on molempien oltava oikean ja riittävän kuvan periaatteen mukaisia, ei 
päinvastoin.

Tarkistus 104
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuuden tai aarniometsien 
puunkorjuun alalla, olisi esitettävä 
vuosittain erillisessä kertomuksessa 
olennaiset maksut, jotka on suoritettu 
hallituksille niissä maissa, joissa kyseiset 
yritykset toimivat. Tällaiset yritykset 
toimivat maissa, joissa on runsaasti 
luonnonvaroja, erityisesti mineraaleja, 
öljyä, maakaasua sekä aarniometsiä. 
Kertomuksessa esitettyjen maksutyyppien 
tulisi olla vertailukelpoisia niiden 
maksutyyppien kanssa, jotka 
kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteeseen (EITI) osallistuva 
yritys esittää tilinpäätöksessään. Tällä 
aloitteella täydennetään 
metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa 
EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
puutavara-asetusta, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista 
huolellisuutta, jotta laittomasti korjattua 
puuta ei pääsisi EU:n markkinoille.

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen olisi esitettävä vuosittain 
kertomuksessa maksut, jotka on suoritettu 
hallituksille niissä maissa, joissa kyseiset 
yritykset toimivat. Tällaiset yritykset 
toimivat maissa, joissa on runsaasti 
luonnonvaroja, erityisesti mineraaleja, 
öljyä, maakaasua sekä aarniometsiä. 
Kertomuksessa, joka olisi sisällytettävä 
tilinpäätöksen liitetietoihin, olisi oltava 
myös tiettyjä taustatietoja. Näillä 
toimenpiteillä pyritään antamaan 
sijoittajille parempi tietopohja 
päätöksenteolle, parantamaan yhtiöiden 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää sekä 
vastuuvelvollisuutta ja edistämään 
veronkierron torjuntaa. Kertomuksessa 
tiedot olisi esitettävä maakohtaisesti, ja 
yrityksille, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat 
aarniometsien puunkorjuuta, olisi 
asetettava tiettyjä lisävaatimuksia, jotka 
koskevat tietojen esittämistä 
hankekohtaisesti.

Or. en
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Tarkistus 105
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuuden tai aarniometsien 
puunkorjuun alalla, olisi esitettävä 
vuosittain erillisessä kertomuksessa 
olennaiset maksut, jotka on suoritettu 
hallituksille niissä maissa, joissa kyseiset 
yritykset toimivat. Tällaiset yritykset 
toimivat maissa, joissa on runsaasti 
luonnonvaroja, erityisesti mineraaleja, 
öljyä, maakaasua sekä aarniometsiä. 
Kertomuksessa esitettyjen maksutyyppien 
tulisi olla vertailukelpoisia niiden 
maksutyyppien kanssa, jotka 
kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteeseen (EITI) osallistuva 
yritys esittää tilinpäätöksessään. Tällä 
aloitteella täydennetään 
metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa 
EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
puutavara-asetusta, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta, 
jotta laittomasti korjattua puuta ei pääsisi 
EU:n markkinoille.

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen olisi esitettävä 
vuositilinpäätöksensä osana olennaiset 
maksut, jotka on suoritettu hallituksille 
niissä maissa, joissa kyseiset yritykset 
toimivat. Tällaisten yritysten, jotka 
toimivat maissa, joissa on runsaasti 
luonnonvaroja, erityisesti mineraaleja, 
öljyä, maakaasua sekä aarniometsiä, 
vuositilinpäätöksessä esitettyjen 
maksutyyppien tulisi olla vertailukelpoisia 
niiden maksutyyppien kanssa, jotka 
kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteeseen (EITI) osallistuva 
yritys esittää tilinpäätöksessään. Tällä 
aloitteella täydennetään 
metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa 
EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
puutavara-asetusta, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta, 
jotta laittomasti korjattua puuta ei pääsisi 
EU:n markkinoille.

Or. en

Tarkistus 106
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuuden tai aarniometsien 
puunkorjuun alalla, olisi esitettävä 
vuosittain erillisessä kertomuksessa 
olennaiset maksut, jotka on suoritettu 
hallituksille niissä maissa, joissa kyseiset 
yritykset toimivat. Tällaiset yritykset 
toimivat maissa, joissa on runsaasti 
luonnonvaroja, erityisesti mineraaleja, 
öljyä, maakaasua sekä aarniometsiä. 
Kertomuksessa esitettyjen maksutyyppien 
tulisi olla vertailukelpoisia niiden 
maksutyyppien kanssa, jotka 
kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteeseen (EITI) osallistuva 
yritys esittää tilinpäätöksessään. Tällä 
aloitteella täydennetään 
metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa 
EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
puutavara-asetusta, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta, 
jotta laittomasti korjattua puuta ei pääsisi 
EU:n markkinoille.

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen olisi esitettävä 
vuositilinpäätöksensä osana olennaiset 
maksut, jotka on suoritettu hallituksille, ja 
muut taustatiedot niissä maissa, joissa 
kyseiset yritykset toimivat. Tällaiset 
yritykset toimivat maissa, joissa on 
runsaasti luonnonvaroja, erityisesti 
mineraaleja, öljyä, maakaasua sekä 
aarniometsiä. Kertomuksessa esitettyjen 
maksutyyppien tulisi olla vertailukelpoisia 
niiden maksutyyppien kanssa, jotka 
kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteeseen (EITI) osallistuva 
yritys esittää tilinpäätöksessään. Tiedot 
olisi julkaistava osana vuositilinpäätöstä 
ja niihin olisi sisällyttävä maksutyypit ja 
niiden olisi perustuttava EITI-aloitteen 
puitteissa annettaviin tietoihin ja 
annettava kansalaisyhteiskunnan, myös 
sijoittajien käyttöön muita taustatietoja. 
Kertomukseen olisi sisällyttävä tiedot 
tytär-, sidos- ja yhteisyritysten, kiinteiden 
toimipaikkojen ja muiden 
kauppajärjestelyjen toiminnasta siltä osin 
kuin ne on konsolidoitu kyseessä olevan 
yrityksen tai yhteisön 
vuositilinpäätöksessä, ja tietoihin olisi 
sisällytettävä yrityksen liikevaihto (mukaan 
luettuna kolmannen osapuolen liikevaihto 
ja ryhmänsisäinen liikevaihto), josta saattaa 
aiheutua maksuja, ja maakohtaisesti tiedot 
ennen veroja lasketusta voitosta, 
todellisesta veroasteesta, työntekijöiden 
kokonaismäärästä ja heidän 
yhteenlasketuista palkoistaan sekä 
käyttöomaisuusinvestointeihin liittyvistä 
menoista selvityskaudella ja sellaisten 
yritysten tuotantomäärät, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat 
puunkorjuuta. Tällä aloitteella 
täydennetään metsälainsäädännön 
noudattamista, metsähallintoa ja 
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puukauppaa koskevaa EU:n 
FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
puutavara-asetusta, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta, 
jotta laittomasti korjattua puuta ei pääsisi 
EU:n markkinoille.

Or. en

Tarkistus 107
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuuden tai aarniometsien 
puunkorjuun alalla, olisi esitettävä 
vuosittain erillisessä kertomuksessa 
olennaiset maksut, jotka on suoritettu 
hallituksille niissä maissa, joissa kyseiset 
yritykset toimivat. Tällaiset yritykset 
toimivat maissa, joissa on runsaasti 
luonnonvaroja, erityisesti mineraaleja, 
öljyä, maakaasua sekä aarniometsiä. 
Kertomuksessa esitettyjen maksutyyppien 
tulisi olla vertailukelpoisia niiden 
maksutyyppien kanssa, jotka 
kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteeseen (EITI) osallistuva 
yritys esittää tilinpäätöksessään. Tällä 
aloitteella täydennetään 
metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa 
EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
puutavara-asetusta, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta, 
jotta laittomasti korjattua puuta ei pääsisi 

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuuden tai aarniometsien 
puunkorjuun alalla, olisi esitettävä 
vuositilinpäätöksensä osana maksut, jotka 
on suoritettu hallituksille niissä maissa, 
joissa kyseiset yritykset toimivat. Tällaiset 
yritykset toimivat maissa, joissa on 
runsaasti luonnonvaroja, erityisesti 
mineraaleja, öljyä, maakaasua sekä 
aarniometsiä. Kertomuksessa esitettyjen 
maksutyyppien olisi perustuttava niihin 
maksutyyppeihin, jotka 
kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteeseen (EITI) osallistuva 
yritys esittää tilinpäätöksessään. Tällä 
aloitteella täydennetään 
metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa 
EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
puutavara-asetusta, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta, 
jotta laittomasti korjattua puuta ei pääsisi 
EU:n markkinoille.
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EU:n markkinoille.

Or. en

Tarkistus 108
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuuden tai aarniometsien 
puunkorjuun alalla, olisi esitettävä 
vuosittain erillisessä kertomuksessa 
olennaiset maksut, jotka on suoritettu 
hallituksille niissä maissa, joissa kyseiset 
yritykset toimivat. Tällaiset yritykset 
toimivat maissa, joissa on runsaasti 
luonnonvaroja, erityisesti mineraaleja, 
öljyä, maakaasua sekä aarniometsiä. 
Kertomuksessa esitettyjen maksutyyppien 
tulisi olla vertailukelpoisia niiden 
maksutyyppien kanssa, jotka 
kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteeseen (EITI) osallistuva 
yritys esittää tilinpäätöksessään. Tällä 
aloitteella täydennetään 
metsälainsäädännön noudattamista, 
metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa 
EU:n FLEGT-toimintasuunnitelmaa sekä 
puutavara-asetusta, joiden mukaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien on 
noudatettava asianmukaista 
huolellisuutta, jotta laittomasti korjattua 
puuta ei pääsisi EU:n markkinoille.

(32) Hallituksille suoritettavien maksujen 
avoimuuden lisäämiseksi suurten yritysten 
ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuuden alalla, olisi 
esitettävä vuosittain erillisessä 
kertomuksessa olennaiset maksut, jotka on 
suoritettu hallituksille niissä maissa, joissa 
kyseiset yritykset toimivat. Tällaiset 
yritykset toimivat maissa, joissa on 
runsaasti luonnonvaroja, erityisesti öljyä ja 
maakaasua. Kertomuksessa esitettyjen 
maksutyyppien tulisi olla vertailukelpoisia 
niiden maksutyyppien kanssa, jotka 
kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteeseen (EITI) osallistuva 
yritys esittää tilinpäätöksessään.

Or. de
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Tarkistus 109
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan EITI-
periaatteet ja -kriteerit täytäntöön sekä 
tekemään kansalaisilleen selkoa 
maksuista, jotka hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta 
yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maa- ja 
hankekohtaisesti, jolloin hanke 
katsottaisiin alhaisimmaksi toiminnan 
raportointikohteiden tasoksi, jolla yritys 
laatii säännöllisiä sisäisiä 
toimintakertomuksia; kyse voisi olla 
esimerkiksi konsessiota tai 
maantieteellistä aluetta koskevista 
hankkeista, joihin on liittynyt maksuja. 
Koska yleisenä tavoitteena on edistää 
hyvää hallintoa näissä maissa, 
raportoitavien maksujen olennaisuus olisi 
arvioitava suhteessa maksut 
vastaanottavaan hallitukseen. Voitaisiin 
harkita erilaisia olennaisuuden kriteerejä, 
kuten maksettujen summien 
kokonaismäärää tai prosentuaalista 
kynnystä (kuten maksut, jotka ylittävät 
tietyn prosenttiosuuden maan BKT:stä), 
ja nämä voitaisiin määrittää delegoidulla 
säädöksellä. Komission olisi tarkasteltava 
tätä raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus viiden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa 
olisi tarkasteltava järjestelmän 
tehokkuutta ja otettava huomioon 
kansainvälinen kehitys, kilpailukykyyn ja 
energiavarmuuteen liittyvät kysymykset 
mukaan luettuina. Siinä olisi myös 

(33) Kaivannaisteollisuudessa toimivien tai 
aarniometsien puunkorjuuta harjoittavien 
suurten yritysten ja yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen kertomuksissa 
olisi esitettävä hankekohtaisesti maksut, 
jotka on suoritettu hallituksille, kun 
hanke vastaa sopimusta, toimilupaa, 
vuokrasopimusta, konsessiota tai muuta 
lain mukaista sopimusta, joka aiheuttaa 
yritykselle vero- ja tulovastuita kussakin 
maassa, jossa se toimii. Jos maksuvastuita 
aiheutuu muulta pohjalta, tietojen 
ilmoittamisen on tapahduttava tältä 
pohjalta. Vaatimukset, jotka koskevat 
tietojen esittämistä hankekohtaisesti, olisi 
kuitenkin rajoitettava hankkeisiin, joihin 
suoritettujen maksujen kokonaismäärä 
ylittää 50 000 euroa. Kertomuksissa 
esitettyjen maksutyyppien tulisi olla 
vertailukelpoisia niiden maksutyyppien 
kanssa, jotka kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteeseen (EITI) osallistuva 
yritys esittää tilinpäätöksessään. Aloite 
täydentää EU:n 
FLEGT-toimintasuunnitelmaa 
(metsälainsäädännön soveltamisen 
valvonta, metsähallinto ja puukauppa)1 
sekä puutavara-asetusta2, jossa vaaditaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien 
noudattavan asianmukaista huolellisuutta 
estääkseen laittomasti korjatun puun 
pääsyn EU:n markkinoille. Kertomuksilla 
olisi pyrittävä auttamaan 
luonnonvaroiltaan rikkaiden maiden 
hallituksia panemaan EITI-periaatteet ja 
-kriteerit täytäntöön sekä tekemään 
kansalaisilleen selkoa maksuista, jotka 
hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta 
yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
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otettava huomioon maksutietojen laatijien 
ja käyttäjien kokemukset sekä pohdittava, 
olisiko maksutietoihin aiheellista 
sisällyttää muita tietoja esimerkiksi 
tosiasiallisesta veroasteesta sekä 
tarkempia tietoja maksujen 
vastaanottajista, kuten pankkitilitietoja.

harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla.

______________
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2005:347:0001:0006:FI:PDF
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä 
lokakuuta 2010. Yrityksille, jotka tuovat 
puutuotteita vapaaehtoisten EU:n sopimusten 
mukaisesti, myönnetään poikkeus edellä 
mainitusta vaatimuksesta.

Or. en

Tarkistus 110
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan EITI-
periaatteet ja -kriteerit täytäntöön sekä 
tekemään kansalaisilleen selkoa 
maksuista, jotka hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta 
yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maa- ja 
hankekohtaisesti, jolloin hanke 
katsottaisiin alhaisimmaksi toiminnan 
raportointikohteiden tasoksi, jolla yritys 
laatii säännöllisiä sisäisiä 
toimintakertomuksia; kyse voisi olla 
esimerkiksi konsessiota tai 

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan hallituksia olemaan 
kansalaisilleen vastuussa maksuista, jotka 
hallitukset ovat saaneet yrityksiltä, jotka 
toimivat niiden oikeudenkäyttöalueilla. 
Tiedot olisi esitettävä kertomuksessa 
maakohtaisesti. Yritysten, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat 
aarniometsien puunkorjuuta, olisi 
ilmoitettava tiedot myös hankekohtaisesti, 
jolloin hankkeen katsottaisiin vastaavan 
toimintaa, joka edellyttää toimilupaa, 
vuokrasopimusta, konsessiota tai muuta 
lain mukaista sopimusta. Jos 
maksuvastuita aiheutuu muulta pohjalta, 
raportoinnin olisi tapahduttava tältä 
pohjalta. Koska yleisenä tavoitteena on 
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maantieteellistä aluetta koskevista 
hankkeista, joihin on liittynyt maksuja. 
Koska yleisenä tavoitteena on edistää 
hyvää hallintoa näissä maissa, 
raportoitavien maksujen olennaisuus olisi 
arvioitava suhteessa maksut 
vastaanottavaan hallitukseen. Voitaisiin 
harkita erilaisia olennaisuuden kriteerejä, 
kuten maksettujen summien 
kokonaismäärää tai prosentuaalista 
kynnystä (kuten maksut, jotka ylittävät 
tietyn prosenttiosuuden maan BKT:stä), 
ja nämä voitaisiin määrittää delegoidulla 
säädöksellä. Komission olisi tarkasteltava 
tätä raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus viiden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 
Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava 
järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys, 
kilpailukykyyn ja energiavarmuuteen 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina. 
Siinä olisi myös otettava huomioon 
maksutietojen laatijien ja käyttäjien 
kokemukset sekä pohdittava, olisiko 
maksutietoihin aiheellista sisällyttää 
muita tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

edistää hyvää hallintoa, on ilmoitettava 
kaikentyyppiset maksut, joiden katsotaan 
vaikuttavan huomattavasti maan 
talouteen tai yhteiskuntaan paikallisella, 
alueellisella tai kansallisella tasolla, ja 
raja-arvojen olisi oltava sellaiset, että 
vaikutukset voidaan aina havaita. Olisi 
otettava käyttöön sääntöjä, joilla 
varmistetaan, että mahdollisia raja-arvoja 
ei voida kiertää. Komission olisi 
tarkasteltava tätä raportointijärjestelmää 
uudelleen ja annettava siitä kertomus 
kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa 
olisi otettava huomioon kansainvälinen 
kehitys, pyrittävä saavuttamaan alan 
kansainväliset normit ja raportoitava 
tämän lainsäädännön vaikutuksista 
kolmansiin maihin, erityisesti pyrittäessä 
tavoitteeseen lisätä hallituksille 
suoritettavien maksujen avoimuutta.

Or. en

Tarkistus 111
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan EITI-
periaatteet ja -kriteerit täytäntöön sekä 
tekemään kansalaisilleen selkoa maksuista, 

(33) Esitettävillä tiedoilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan 
EITI-periaatteet ja -kriteerit sekä muut 
vapaaehtoiset raportointistandardit 
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jotka hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta 
yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maa- ja 
hankekohtaisesti, jolloin hanke 
katsottaisiin alhaisimmaksi toiminnan 
raportointikohteiden tasoksi, jolla yritys 
laatii säännöllisiä sisäisiä 
toimintakertomuksia; kyse voisi olla 
esimerkiksi konsessiota tai 
maantieteellistä aluetta koskevista 
hankkeista, joihin on liittynyt maksuja. 
Koska yleisenä tavoitteena on edistää 
hyvää hallintoa näissä maissa, 
raportoitavien maksujen olennaisuus olisi 
arvioitava suhteessa maksut 
vastaanottavaan hallitukseen. Voitaisiin 
harkita erilaisia olennaisuuden kriteerejä, 
kuten maksettujen summien 
kokonaismäärää tai prosentuaalista 
kynnystä (kuten maksut, jotka ylittävät 
tietyn prosenttiosuuden maan BKT:stä), 
ja nämä voitaisiin määrittää delegoidulla 
säädöksellä. Komission olisi tarkasteltava 
tätä raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus viiden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 
Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava 
järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys, 
kilpailukykyyn ja energiavarmuuteen 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina. 
Siinä olisi myös otettava huomioon 
maksutietojen laatijien ja käyttäjien 
kokemukset sekä pohdittava, olisiko 
maksutietoihin aiheellista sisällyttää muita 
tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

täytäntöön sekä tekemään kansalaisilleen 
selkoa maksuista, jotka hallitukset ovat 
saaneet kaivannaisteollisuudessa toimivilta 
yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maa- ja 
hankekohtaisesti, jolloin hanke 
katsottaisiin alhaisimmaksi toiminnan 
raportointikohteiden tasoksi, esimerkiksi 
sopimukseksi, toimiluvaksi, 
vuokrasopimukseksi tai muuksi lain 
mukaiseksi sopimukseksi, jonka mukaan 
yritys toimii ja josta aiheutuu erityisiä 
velvoitteita, edellyttäen, että hankkeisiin 
on liittynyt maksuja ja että yksittäinen 
maksu tai joukko samantyyppisiä 
maksuja, joiden yhteismäärä ylittää 
100 000 euroa. Komission olisi 
tarkasteltava tätä raportointijärjestelmää 
uudelleen ja annettava siitä kertomus 
kolmen vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa 
olisi tarkasteltava järjestelmän tehokkuutta 
ja otettava huomioon kansainvälinen 
kehitys, kilpailukykyyn ja 
energiavarmuuteen liittyvät kysymykset 
mukaan luettuina. Siinä olisi myös otettava 
huomioon maksutietojen laatijien ja 
käyttäjien kokemukset sekä pohdittava, 
olisiko maksutietoihin aiheellista sisällyttää 
muita tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia taloudellisia 
tietoja maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

Or. en
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Tarkistus 112
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan EITI-
periaatteet ja -kriteerit täytäntöön sekä 
tekemään kansalaisilleen selkoa maksuista, 
jotka hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta 
yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maa- ja 
hankekohtaisesti, jolloin hanke 
katsottaisiin alhaisimmaksi toiminnan 
raportointikohteiden tasoksi, jolla yritys 
laatii säännöllisiä sisäisiä 
toimintakertomuksia; kyse voisi olla 
esimerkiksi konsessiota tai 
maantieteellistä aluetta koskevista 
hankkeista, joihin on liittynyt maksuja. 
Koska yleisenä tavoitteena on edistää 
hyvää hallintoa näissä maissa, 
raportoitavien maksujen olennaisuus olisi 
arvioitava suhteessa maksut 
vastaanottavaan hallitukseen. Voitaisiin 
harkita erilaisia olennaisuuden kriteerejä, 
kuten maksettujen summien 
kokonaismäärää tai prosentuaalista 
kynnystä (kuten maksut, jotka ylittävät 
tietyn prosenttiosuuden maan BKT:stä), ja 
nämä voitaisiin määrittää delegoidulla 
säädöksellä. Komission olisi tarkasteltava 
tätä raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus viiden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 
Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava 
järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys, 
kilpailukykyyn ja energiavarmuuteen 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina. 
Siinä olisi myös otettava huomioon 

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan 
EITI-periaatteet ja -kriteerit täytäntöön 
sekä tekemään kansalaisilleen selkoa 
maksuista, jotka hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta 
yrityksiltä, jotka toimivat niiden 
oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maakohtaisesti. 
Koska yleisenä tavoitteena on edistää 
hyvää hallintoa näissä maissa, 
raportoitavien maksujen olennaisuus olisi 
arvioitava suhteessa maksut 
vastaanottavaan hallitukseen. Voitaisiin 
harkita erilaisia olennaisuuden kriteerejä, 
kuten maksettujen summien 
kokonaismäärää tai prosentuaalista 
kynnystä (kuten maksut, jotka ylittävät 
tietyn prosenttiosuuden maan BKT:stä), ja 
nämä voitaisiin määrittää delegoidulla 
säädöksellä. Komission olisi tarkasteltava 
tätä raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus viiden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 
Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava 
järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys, 
kilpailukykyyn ja energiavarmuuteen 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina. 
Siinä olisi myös otettava huomioon 
maksutietojen laatijien ja käyttäjien 
kokemukset sekä pohdittava, olisiko 
maksutietoihin aiheellista sisällyttää muita 
tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.
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maksutietojen laatijien ja käyttäjien 
kokemukset sekä pohdittava, olisiko 
maksutietoihin aiheellista sisällyttää muita 
tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

Or. de

Tarkistus 113
Giuseppe Gargani

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan EITI-
periaatteet ja -kriteerit täytäntöön sekä 
tekemään kansalaisilleen selkoa maksuista, 
jotka hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta 
yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maa- ja 
hankekohtaisesti, jolloin hanke 
katsottaisiin alhaisimmaksi toiminnan 
raportointikohteiden tasoksi, jolla yritys 
laatii säännöllisiä sisäisiä 
toimintakertomuksia; kyse voisi olla 
esimerkiksi konsessiota tai 
maantieteellistä aluetta koskevista 
hankkeista, joihin on liittynyt maksuja. 
Koska yleisenä tavoitteena on edistää 
hyvää hallintoa näissä maissa, 
raportoitavien maksujen olennaisuus olisi 
arvioitava suhteessa maksut 
vastaanottavaan hallitukseen. Voitaisiin 
harkita erilaisia olennaisuuden kriteerejä, 
kuten maksettujen summien 
kokonaismäärää tai prosentuaalista 
kynnystä (kuten maksut, jotka ylittävät 

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan 
EITI-periaatteet ja -kriteerit täytäntöön 
sekä tekemään kansalaisilleen selkoa 
maksuista, jotka hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta 
yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maakohtaisesti ja 
kansallisella/liittovaltion, valtion/alueen 
ja paikallishallinnon tasolla. Olisi 
edellytettävä yleistä ilmoittamiskynnystä, 
jossa olisi otettava huomioon yleinen 
tavoite edistää hyvää hallintoa ja vähentää 
merkittävien julkisten tulojen 
väärinkäyttöä näissä maissa. Siinä olisi 
myös otettava huomioon, että on 
vastattava kehotukseen lisätä avoimuutta 
ja varmistaa asianmukainen tasapaino 
kustannusten ja hyödyn ja 
eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn 
välillä. Komission olisi tarkasteltava tätä 
raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus kolmen vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 
Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava 
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tietyn prosenttiosuuden maan BKT:stä), 
ja nämä voitaisiin määrittää delegoidulla 
säädöksellä. Komission olisi tarkasteltava 
tätä raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus viiden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 
Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava 
järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys, 
kilpailukykyyn ja energiavarmuuteen 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina. 
Siinä olisi myös otettava huomioon 
maksutietojen laatijien ja käyttäjien 
kokemukset sekä pohdittava, olisiko 
maksutietoihin aiheellista sisällyttää muita 
tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys, 
kilpailukykyyn ja energiavarmuuteen 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina. 
Siinä olisi myös otettava huomioon 
maksutietojen laatijien ja käyttäjien 
kokemukset sekä pohdittava, olisiko 
aiheellista vähentää tai lisätä tietojen 
julkistamista koskevia vaatimuksia tai 
vahvistaa tukitoimia, kuten valmiuksien 
kehittämistä (sijoitusten kohteena olevan 
alan valmiuksien ja mahdollisuuksien 
kehittäminen) kolmansissa maissa.

Or. it

Tarkistus 114
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Komission olisi tarkasteltava 
hallituksille suoritettuja maksuja 
koskevaa raportointijärjestelmää 
uudelleen ja annettava siitä kertomus 
neljän vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa 
olisi tarkasteltava järjestelmän 
tehokkuutta ja otettava huomioon 
kansainvälinen kehitys, kilpailukykyyn ja 
energiavarmuuteen liittyvät kysymykset 
mukaan luettuina. Siinä olisi pohdittava 
myös sitä, olisiko 
kaivannaisteollisuudessa toimiville tai 
aarniometsien puunkorjuuta harjoittaville 
yrityksille asetetut raportointivaatimukset 
ulotettava koskemaan myös tiettyjä muita 
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aloja kuten kalatalousalaa. Siinä olisi 
myös otettava huomioon maksutietojen 
laatijoiden ja käyttäjien kokemukset sekä 
pohdittava, olisiko maksutietoihin 
aiheellista sisällyttää muita tietoja 
esimerkiksi tosiasiallisesta veroasteesta 
sekä tarkempia tietoja maksujen 
vastaanottajista, esimerkiksi 
pankkitilitietoja.

Or. en

Tarkistus 115
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Jotta voidaan ottaa huomioon 
yhtiömuotoja koskevat jäsenvaltioiden 
lakien ja unionin lainsäädännön tulevat 
muutokset, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisia delegoituja säädöksiä liitteessä I 
ja II olevien yritysluettelojen 
päivittämiseksi. Delegoitujen säädösten 
käyttö on tarpeen myös yritysten 
kokokriteerien mukauttamiseksi, koska 
inflaatio vähentää ajan kuluessa niiden 
todellista arvoa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Jotta voidaan 
varmistaa, että kaivannaisteollisuutta ja 
aarniometsien puunkorjuuta harjoittavien 
yritysten hallituksille suorittamista 
maksuista esitetään relevantit ja 
asianmukaiset tiedot ja että tämän 
direktiivin soveltaminen on 
yhdenmukaista, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisia 
delegoituja säädöksiä maksujen 

(35) Jotta voidaan ottaa huomioon 
yhtiömuotoja koskevat jäsenvaltioiden 
lakien ja unionin lainsäädännön tulevat 
muutokset, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisia delegoituja säädöksiä liitteessä I 
ja II olevien yritysluettelojen 
päivittämiseksi. Delegoitujen säädösten 
käyttö on tarpeen myös yritysten 
kokokriteerien mukauttamiseksi, koska 
inflaatio vähentää ajan kuluessa niiden 
todellista arvoa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.
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olennaisuuden käsitteen täsmentämiseksi. 

Or. en

Tarkistus 116
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Jotta voidaan ottaa huomioon 
yhtiömuotoja koskevat jäsenvaltioiden 
lakien ja unionin lainsäädännön tulevat 
muutokset, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisia delegoituja säädöksiä liitteessä I 
ja II olevien yritysluettelojen 
päivittämiseksi. Delegoitujen säädösten 
käyttö on tarpeen myös yritysten 
kokokriteerien mukauttamiseksi, koska 
inflaatio vähentää ajan kuluessa niiden 
todellista arvoa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Jotta voidaan varmistaa, 
että kaivannaisteollisuutta ja aarniometsien 
puunkorjuuta harjoittavien yritysten 
hallituksille suorittamista maksuista 
esitetään relevantit ja asianmukaiset 
tiedot ja että tämän direktiivin 
soveltaminen on yhdenmukaista, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisia 
delegoituja säädöksiä maksujen 
olennaisuuden käsitteen täsmentämiseksi. 

(35) Delegoitujen säädösten käyttö on 
tarpeen myös yritysten kokokriteerien 
mukauttamiseksi, koska inflaatio 
vähentää ajan kuluessa niiden todellista 
arvoa. Komissiolle olisi sen vuoksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä, jotta yritysten kokokriteereitä 
voidaan mukauttaa siinä määrin kuin on 
tarpeen inflaatiovaikutusten huomioon 
ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Jotta voidaan varmistaa, 
että kaivannaisteollisuutta ja aarniometsien 
puunkorjuuta harjoittavien yritysten 
hallituksille suorittamista maksuista ei 
tarvitse raportoida, jos noudatetaan 
vastaavia raportointivaatimuksia, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisia 
delegoituja säädöksiä.

Or. en

Tarkistus 117
Alexandra Thein
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Jotta voidaan ottaa huomioon 
yhtiömuotoja koskevat jäsenvaltioiden 
lakien ja unionin lainsäädännön tulevat 
muutokset, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisia delegoituja säädöksiä liitteessä I 
ja II olevien yritysluettelojen 
päivittämiseksi. Delegoitujen säädösten 
käyttö on tarpeen myös yritysten 
kokokriteerien mukauttamiseksi, koska 
inflaatio vähentää ajan kuluessa niiden 
todellista arvoa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Jotta voidaan varmistaa, 
että kaivannaisteollisuutta ja 
aarniometsien puunkorjuuta harjoittavien 
yritysten hallituksille suorittamista 
maksuista esitetään relevantit ja 
asianmukaiset tiedot ja että tämän 
direktiivin soveltaminen on 
yhdenmukaista, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä 
maksujen olennaisuuden käsitteen 
täsmentämiseksi. 

(35) Jotta voidaan ottaa huomioon 
yhtiömuotoja koskevat jäsenvaltioiden 
lakien ja unionin lainsäädännön tulevat 
muutokset, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisia delegoituja säädöksiä liitteessä I 
ja II olevien yritysluettelojen 
päivittämiseksi. Delegoitujen säädösten 
käyttö on tarpeen myös yritysten 
kokokriteerien mukauttamiseksi, koska 
inflaatio vähentää ajan kuluessa niiden 
todellista arvoa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Jotta voidaan varmistaa, 
että kaivannaisteollisuutta harjoittavien 
yritysten hallituksille suorittamista 
maksuista esitetään relevantit ja 
asianmukaiset tiedot ja että tämän 
direktiivin soveltaminen on 
yhdenmukaista, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä maksujen olennaisuuden 
käsitteen täsmentämiseksi.

Or. de

Tarkistus 118
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta mukauttaa 
42 artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä 1 kohdassa tarkoitettuja 
yritysluetteloja, jotka sisältyvät liitteisiin I 

Poistetaan.
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ja II.

Or. fr

Tarkistus 119
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Pääomaa määriteltäessä on 
otettava huomioon pääoman säilyttämistä 
koskevat säännöt ja voitonjakoa koskevat 
rajoitukset siten kuin ne on vahvistettu 
niiden takeiden yhteensovittamisesta 
samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa 
vaaditaan perustamissopimuksen 
54 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta 
yhtiöiltä niiden jäsenten sekä 
ulkopuolisten etujen suojaamiseksi 
osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden 
pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa 
13 päivänä joulukuuta 1976 annetussa 
toisessa neuvoston direktiivissä 
77/91/ETY1.
______________
1 EYVL L 26, 31.1.1977, s. 1.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä käytetään termiä "oma pääoma" määrittelemättä sitä asianmukaisesti. Sen 
vuoksi määritelmässä olisi noudatettava yhtiölainsäädännön termiä "oma pääoma" 
13. joulukuuta 1976 annetun direktiivin 77/91/ETY pohjalta ja mukautettuna pääoman 
säilyttämiseen ja velkojien suojaamiseen.

Tarkistus 120
Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat nostaa tai laskea 
edellä 1–4 kohdassa määriteltyjä pieniä 
yrityksiä tai pieniä ryhmiä koskevia raja-
arvoja ottaakseen huomioon EU:n 
talouksien erot.

Or. fr

Tarkistus 121
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Inflaation vaikutusten ottamiseksi 
huomioon komissio tarkastelee 
säännöllisesti tämän artiklan 1–
5 kohdassa esitettyjä määritelmiä ja 
tarvittaessa muuttaa niitä 42 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
ottaen huomioon Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä julkaistut 
inflaatiomittarit.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

3 artiklassa mainitut raja-arvot ovat pienille maille jo erittäin korkeat. Niiden muuttaminen 
haittaisi avoimuutta, tietojen ilmoittamista ja tiedottamista asianomaisille sidosryhmille.

Tarkistus 122
Françoise Castex
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Inflaation vaikutusten ottamiseksi 
huomioon komissio tarkastelee 
säännöllisesti tämän artiklan 1–5 kohdassa 
esitettyjä määritelmiä ja tarvittaessa 
muuttaa niitä 42 artiklan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä ottaen huomioon 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
julkaistut inflaatiomittarit.

10. Inflaation vaikutusten ottamiseksi 
huomioon komissio tarkastelee 
säännöllisesti tämän artiklan 1–5 kohdassa 
esitettyjä määritelmiä ja tarvittaessa 
muuttaa niitä ottaen huomioon Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä julkaistut 
inflaatiomittarit.

Or. fr

Tarkistus 123
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vaatia, että muiden 
yritysten kuin pienten yritysten on 
sisällytettävä vuositilinpäätökseen 
ensimmäisessä alakohdassa mainittujen 
asiakirjojen lisäksi myös muita asiakirjoja.

Jäsenvaltiot voivat vaatia, että yritysten on 
sisällytettävä vuositilinpäätökseen 
ensimmäisessä alakohdassa mainittujen 
asiakirjojen lisäksi myös muita asiakirjoja.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla ei ole sitova, joten ei ole tarpeen sallia, että jäsenvaltiot voivat vaatia pieniltä 
yrityksiltä lisätietoja tässä direktiivissä edellytettyjen tietojen lisäksi.

Tarkistus 124
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Vuositilinpäätöksen on annettava oikea 
ja riittävä kuva yrityksen varoista ja 
vastuista, taloudellisesta asemasta sekä 
tuloksesta. Jollei tämän direktiivin 
säännösten soveltaminen riitä oikean ja 
riittävän kuvan antamiseksi yrityksen 
varoista ja vastuista, taloudellisesta 
asemasta sekä tuloksesta, on annettava 
lisätietoja.

3. Vuositilinpäätöksen on annettava oikea 
ja riittävä kuva yrityksen varoista ja 
vastuista, taloudellisesta asemasta sekä 
tuloksesta.

Or. en

Perustelu

Poistetussa tekstinosassa komissio tekee saman virheen kuin se, josta mainitaan johdanto-
osan 6 kappaleeseen tehdyn tarkistuksen perusteluissa. Oikea ja riittävä kuva on 
vähimmäisvaatimus oikean nettovarallisuusarvon esittämiseksi, eikä siihen voida päästä 
tilinpäätöksen liitetiedoissa julkistettavilla tiedoilla.

Tarkistus 125
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
XBRL-formaatti (eXtensible Business 

Reporting Language)
1. Kaikki tilinpäätökset on laadittava 
1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen 
XBRL-muodossa (eXtensible Business 
Reporting Language).
2. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
42 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä, joilla täsmennetään 
XBRL-formaattia ja tapaa, jolla 
jäsenvaltioiden on pantava tämä säännös 
täytäntöön. Ennen delegoitujen säädösten 
hyväksymistä Euroopan 
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arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
komissiolle lausunnon formaatin 
täsmentämisestä.
3. Ennen 2 kohdassa tarkoitettujen 
delegoitujen säädösten hyväksymistä 
komissio toteuttaa yhdessä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa 
asianmukaisen arvioinnin mahdollisista 
XBRL-formaateista ja suorittaa 
asianmukaisia testejä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. de

Tarkistus 126
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) tuloslaskelman ja taseen erät on 
esitettävä ottaen huomioon liiketoimen tai 
järjestelyn tosiasiallinen luonne;

(h) tuloslaskelman ja taseen erät voidaan 
esittää ottaen huomioon liiketoimen tai 
järjestelyn tosiasiallinen luonne tai muoto;

Or. fr

Tarkistus 127
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) vuositilinpäätöksen yhteydessä on 
kirjaamisessa, arvostamisessa, 
esitettävissä tiedoissa ja esittämistavassa 
otettava huomioon relevanttien erien 
olennaisuus.

(j) vuositilinpäätöksen yhteydessä on 
esitettävissä tiedoissa ja esittämistavassa 
otettava huomioon relevanttien erien 
olennaisuus.

Or. fr
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Tarkistus 128
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdan 
i alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot 
voivat sallia tai vaatia, että kaikki yritykset 
tai mitkä tahansa yritysluokat arvostavat 
pysyvät vastaavat uudelleenarvostukseen 
perustuvaan arvoon. Jos kansallisessa 
lainsäädännössä säädetään tällaisesta 
arvostamisesta, siinä on annettava 
säännökset myös arvostamisen sisällöstä, 
rajoista ja soveltamissäännöistä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 129
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Käypään arvoon perustuva 

vaihtoehtoinen arvostusperuste
1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdan 
i alakohdassa säädetään, ja noudattaen 
tässä artiklassa säädettyjä edellytyksiä
(a) jäsenvaltioiden on sallittava tai 
vaadittava, että kaikki yritykset tai mitkä 
tahansa yritysluokat arvostavat 
rahoitusinstrumentit, 
johdannaisinstrumentit mukaan 
luettuina, käypään arvoon;
(b) jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että 
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kaikki yritykset tai mitkä tahansa 
yritysluokat arvostavat tietynlaiset 
omaisuuserät, jotka eivät ole 
rahoitusinstrumentteja, käypään arvoon.
Tällainen lupa tai vaatimus voidaan 
rajoittaa koskemaan konsolidoituja 
tilinpäätöksiä.
2. Hyödykkeisiin perustuvia sopimuksia, 
joissa jommallekummalle sopimuspuolelle 
annetaan oikeus selvitykseen käteisellä tai 
jollakin muulla rahoitusinstrumentilla, 
pidetään tässä direktiivissä 
johdannaisinstrumentteina paitsi silloin, 
kun seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) sopimukset on tehty täyttämään ja ne 
täyttävät edelleen hyödykettä koskevat 
yrityksen odotetut hankinta-, myynti- tai 
käyttövaatimukset;
(b) sopimukset on alun perin tarkoitettu 
hyödykkeisiin perustuviksi sopimuksiksi;
(c) sopimukset odotetaan selvitettävän 
hyödykkeen toimituksella.
3. Edellä 1 kohdan a alakohtaa 
sovelletaan ainoastaan seuraaviin 
vastuisiin:
(a) vastuut, jotka ovat osa 
kaupankäyntisalkkua;
(b) johdannaisinstrumentit.
4. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
arvostamista ei sovelleta
(a) rahoitusinstrumentteihin, jotka eivät 
ole johdannaisia ja joita pidetään niiden 
eräpäivään saakka;
(b) yrityksen myöntämiin lainoihin ja 
muihin saamisiin, joita ei pidetä 
kaupankäyntitarkoituksessa;
(c) osuuksiin tytär-, sidos- ja 
yhteisyrityksissä, yrityksen liikkeeseen 
laskemiin oman pääoman ehtoisiin 
instrumentteihin, ehdollista vastiketta 
koskeviin sopimuksiin yritysten 
yhteenliittymässä ja muihin 
rahoitusinstrumentteihin, joissa on 
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sellaisia erityispiirteitä, että kyseisiin 
instrumentteihin olisi yleisesti hyväksytyn 
käytännön mukaisesti sovellettava muista 
rahoitusinstrumenteista poikkeavia 
laskentasääntöjä.
5. Jäsenvaltiot voivat 5 artiklan 1 kohdan 
i alakohdasta poiketen sallia, että 
omaisuuserä tai velka, jota voidaan pitää 
suojattuna eränä käypää arvoa koskevan 
suojauslaskentamenettelyn mukaisesti, tai 
tällaisen omaisuuserän tai velan yksilöity 
osa arvostetaan kyseisessä menettelyssä 
edellytetyn määräisenä.
6. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 3 ja 
4 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
sallia tai vaatia, että rahoitusinstrumentit 
kirjataan ja arvostetaan ja niitä koskevat 
tiedot esitetään tilinpäätöksessä 
asetuksella (EY) N:o 1606/2002 
hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien mukaisesti.
7. Tässä artiklassa tarkoitettu ”käypä 
arvo” määritetään käyttäen 
jompaakumpaa seuraavista arvoista:
(a) markkina-arvo niiden 
rahoitusinstrumenttien osalta, joille on 
vaikeuksitta määriteltävissä luotettavat 
markkinat. Jos markkina-arvo ei ole 
vaikeuksitta määriteltävissä jonkin 
instrumentin osalta, mutta sen osien tai 
samanlaisen instrumentin markkina-arvo 
on määriteltävissä, markkina-arvo 
voidaan johtaa sen osien tai samanlaisen 
instrumentin markkina-arvosta;
(b) yleisesti hyväksyttyjen arvostusmallien 
ja -tekniikoiden avulla laskettu arvo 
niiden instrumenttien osalta, joille ei ole 
vaikeuksitta määriteltävissä luotettavia 
markkinoita. Tällaisten arvostusmallien 
ja -tekniikoiden on taattava kohtuullisen 
tarkka arvio markkina-arvosta.
Rahoitusinstrumentit, joiden arvoa ei 
voida luotettavasti määrittää a ja 
b alakohdassa kuvatuilla menetelmillä, on 
arvostettava hankintahinta- ja 
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tuotantokustannusperiaatteen mukaisesti. 
8. Sen estämättä, mitä 5 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa säädetään, on kunkin 
käypään arvoon arvostetun 
rahoitusinstrumentin arvon muutokset 
kirjattava tuloslaskelmaan. Tällaiset 
muutokset on kuitenkin kirjattava 
suoraan käyvän arvon rahastoon, kun
(a) kyseessä on 
suojauslaskentamenettelyssä käytetyn 
välineen kirjaus, jolla mahdollistetaan 
koko arvonmuutoksen tai sen osan 
kirjaamatta jättäminen tuloslaskelmaan; 
tai
(b) tällainen arvonmuutos aiheutuu 
yrityksen ulkomaiseen yhteisöön tekemiin 
nettoinvestointeihin sisältyvän 
monetaarisen erän kurssimuutoksesta.
Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että 
muiden myytävissä olevien 
rahoitusvarojen kuin 
johdannaisinstrumenttien arvon muutos 
kirjataan suoraan käyvän arvon 
rahastoon. Käyvän arvon rahastoa on 
oikaistava, kun siihen kirjatut erät eivät 
enää ole tarpeen a ja b alakohdan 
soveltamiseksi.
9. Sen estämättä, mitä 5 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot 
voivat sallia tai vaatia, että kaikki yritykset 
tai mitkä tahansa yritysluokat sisällyttävät 
arvon muutoksen tuloslaskelmaan, jos 
muut omaisuuserät kuin 
rahoitusinstrumentit arvostetaan käypään 
arvoon.

Or. en

Tarkistus 130
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat 5 artiklan 1 kohdan 
i alakohdasta poiketen sallia, että 
omaisuuserä tai velka, jota voidaan pitää 
suojattuna eränä käypää arvoa koskevan 
suojauslaskentamenettelyn mukaisesti, tai 
tällaisen omaisuuserän tai velan yksilöity 
osa arvostetaan kyseisessä menettelyssä 
edellytetyn määräisenä.

5. Jäsenvaltiot voivat 5 artiklan 1 kohdan 
i alakohdasta poiketen sallia, että 
omaisuuserä tai velka, jota voidaan pitää 
suojattuna eränä käypää arvoa koskevan 
suojauslaskentamenettelyn mukaisesti, tai 
tällaisen omaisuuserän tai velan yksilöity 
osa arvostetaan kyseisessä menettelyssä 
edellytetyn määräisenä, edellyttäen että 
tämä on oikean ja riittävän kuvan 
periaatteen mukaista.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että oikea ja riittävä kuva on vähimmäisvaatimus, jotta yrityksen johtajat 
voivat hoitaa velvollisuutensa toimintojen jatkuvuuden ja voitonjaon laillisuuden osalta, 
käypään arvoon perustuvan arvostamistavan tietyt näkökohdat voivat olla sen vastaisia. 
Unionin tuomioistuimen päätöksen mukaan tilinpäätösdirektiivin vaatimuksia voidaan 
soveltaa vain sellaisella tavalla, joka on johdonmukainen oikean ja riittävän kuvan 
periaatteen kanssa, eikä päinvastoin.

Tarkistus 131
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 3 ja 4 
kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
sallia tai vaatia, että rahoitusinstrumentit 
kirjataan ja arvostetaan ja niitä koskevat 
tiedot esitetään tilinpäätöksessä asetuksella 
(EY) N:o 1606/2002 hyväksyttyjen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
mukaisesti.

6. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 3 ja 
4 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
sallia tai vaatia, että rahoitusinstrumentit 
kirjataan ja arvostetaan ja niitä koskevat 
tiedot esitetään tilinpäätöksessä asetuksella 
(EY) N:o 1606/2002 hyväksyttyjen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
mukaisesti, edellyttäen että tämä on 
oikean ja riittävän kuvan periaatteen 
mukaista.

Or. en
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Perustelu

On selvennettävä, mitä oikea ja riittävä kuva tarkoittaa lainsäädännössä, koska monessa 
kohtaa asiasta on ollut epäselvyyttä ja epäjohdonmukaisuutta sen nykyisen 
lainsäädännöllisen merkityksen suhteen. Nämä epäjohdonmukaisuudet ovat liiallisia oikean 
ja riittävän kuvan vaatimuksen kannalta ja turhauttavia siitä riippuvan tilinpäätöksen 
toimivuuden edellytysten kannalta. Komissio olettaa väärin, että oikea ja riittävä kuva on 
normien seuraamisen tulosta, kun se on itse asiassa olennaisen tärkeä normi sinällään.

Tarkistus 132
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Taseen kaava

Tasetta esittäessään jäsenvaltioiden on 
noudatettava jompaakumpaa tai 
molempia 9 ja 9 a artiklassa mainittuja 
kaavoja. Jos molemmat kaavat ovat 
jäsenvaltiossa sallittuja, yritysten on 
voitava valita, kumpaa kaavaa ne 
käyttävät.

Or. en

Tarkistus 133
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Taseen kaava Taseen kaava - (A)

Or. en
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Tarkistus 134
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – Vastaavaa – A alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(jollei kansallisen lainsäädännön mukaan 
maksettavaksi vaadittua pääomaa ole 
merkittävä omaan pääomaan. Siinä 
tapauksessa maksettavaksi vaadittu mutta 
vielä maksamaton pääoman osa on 
merkittävä vastaaviin joko A kohtaan tai 
C.II.5 kohtaan).

(jollei kansallisen lainsäädännön mukaan 
maksettavaksi vaadittua pääomaa saa 
sisällyttää omaan pääomaan. Siinä 
tapauksessa maksettavaksi vaadittu mutta 
vielä maksamaton pääoman osa on 
merkittävä vastaaviin joko A kohtaan tai 
C.II.5 kohtaan).

Or. en

Tarkistus 135
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Taseen kaava - (B)

A. Merkitty maksamaton pääoma,
jota on vaadittu maksettavaksi
(jollei kansallisen lainsäädännön mukaan 
maksettavaksi vaadittua pääomaa saa 
sisällyttää L kohtaan. Siinä tapauksessa 
maksettavaksi vaadittu mutta vielä 
maksamaton pääoman osa on merkittävä 
joko A kohtaan tai D.II.5 kohtaan).
B. Perustamismenot,
kansallisen lainsäädännön mukaisina ja 
siltä osin kuin ne kansallisen 
lainsäädännön mukaan saadaan 
aktivoida. Kansallisessa lainsäädännössä 
voidaan myös säätää, että 
perustamismenot merkitään alakohdan 
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”aineettomat erät” ensimmäiseksi eräksi.
C. Pysyvät vastaavat
I. Aineettomat hyödykkeet
1. Kehitystoiminnan menot siltä osin kuin 
ne kansallisen lainsäädännön mukaan 
saadaan aktivoida.
2. Toimiluvat, patentit, lisenssit, 
tavaramerkit sekä vastaavat oikeudet ja 
varat, jos ne on
a) hankittu vastikkeellisesti eikä niitä 
tarvitse ilmoittaa C.I.3 kohdassa; tai
b) luonut yritys itse, siltä osin kuin 
kansallinen lainsäädäntö sallii niiden 
aktivoinnin.
3. Liikearvo siltä osin kuin se on hankittu 
vastikkeellisesti.
4. Ennakkomaksut.
II. Aineelliset hyödykkeet
1. Maa-alueet ja rakennukset.
2. Kalusto ja koneet.
3. Muut hyödykkeet, työkalut ja laitteet.
4. Ennakkomaksut ja keskeneräiset 
hankinnat.
III. Rahoitusvarat
1. Sidosyritysten osakkeet tai osuudet.
2. Lainat sidosyrityksille.
3. Omistusyhteydet.
4. Lainat yrityksille, joissa yhtiöllä on 
omistusyhteys.
5. Pysyviin vastaaviin kuuluvat sijoitukset.
6. Muut lainasaamiset.
D. Vaihtuvat vastaavat
I. Vaihto-omaisuus
1. Aineet ja tarvikkeet.
2. Keskeneräiset tuotteet.
3. Valmiit tuotteet/tavarat.
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4. Ennakkomaksut.
II. Saamiset
(Kultakin erältä on myöhemmin kuin 
vuoden kuluessa erääntyvien saamisten 
määrä ilmoitettava erikseen.)
1. Myyntisaamiset.
2. Saamiset sidosyrityksiltä.
3. Saamiset yrityksiltä, joissa yhtiöllä on 
omistusyhteys.
4. Muut saamiset.
5. Merkitty maksamaton pääoma, jota on 
vaadittu maksettavaksi (jollei kansallisen 
lainsäädännön mukaan maksettavaksi 
vaadittua pääomaa ole merkittävä 
A kohtaan).
6. Ennakkomaksut ja siirtosaamiset (jollei 
tällaisia eriä ole kansallisen 
lainsäädännön mukaan merkittävä 
E kohtaan).
III. Investoinnit
1. Sidosyritysten osakkeet tai osuudet.
2. Omat osakkeet tai osuudet (sekä 
maininta niiden nimellisarvosta tai 
nimellisarvon puuttuessa 
kirjanpidollisesta vasta-arvosta) siltä osin 
kuin ne kansallisen lainsäädännön 
mukaan saadaan merkitä taseeseen.
3. Muut sijoitukset.
IV. Rahat ja pankkisaamiset
E. Ennakkomaksut ja siirtosaamiset
(jollei tällaisia eriä ole kansallisen 
lainsäädännön mukaan merkittävä 
D.II.6 kohtaan).
F. Velat: vuoden kuluessa erääntyvät 
määrät
1. Joukkovelkakirjalainat, joista 
vaihtovelkakirjalainat on mainittava 
erikseen.
2. Lainat luottolaitoksilta.
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3. Ennakkomaksut tilauksista siltä osin 
kuin niitä ei ilmoiteta erikseen 
vähennyksenä varastojen kohdalla.
4. Ostovelat.
5. Rahoitusvekselit.
6. Velat sidosyrityksille.
7. Velat yrityksille, joissa yhtiöllä on 
omistusyhteys.
8. Muut velat mukaan luettuina verot ja 
sosiaaliturvamaksut.
9. Siirtovelat (jollei tällaisia eriä ole 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
merkittävä K kohtaan).
G. Vaihto-omaisuus/lyhytaikainen vieras 
pääoma (ottaen huomioon E kohdassa 
ilmoitettavat ennakkomaksut ja 
siirtosaamiset sekä K kohdassa 
ilmoitettavat siirtovelat).
H. Varat yhteensä vähennettynä 
lyhytaikaisella vieraalla pääomalla
I. Velat: yli vuoden kuluttua erääntyvät 
määrät
1. Joukkovelkakirjalainat, joista 
vaihtovelkakirjalainat on mainittava 
erikseen.
2. Lainat luottolaitoksilta.
3. Ennakkomaksut tilauksista siltä osin 
kuin niitä ei ilmoiteta erikseen 
vähennyksenä varastojen kohdalla.
4. Ostovelat.
5. Rahoitusvekselit.
6. Velat sidosyrityksille.
7. Velat yrityksille, joissa yhtiöllä on 
omistusyhteys.
8. Muut velat mukaan luettuina verot ja 
sosiaaliturvamaksut.
9. Siirtovelat (jollei tällaisia eriä ole 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
merkittävä K kohtaan).
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J. Varaukset
1. Varaukset eläkesitoumuksia ja muita 
sellaisia sitoumuksia varten.
2. Varaukset veroja varten.
3. Muut varaukset.
K. Siirtovelat (jollei tällaisia eriä ole 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
merkittävä F.9 tai I.9 kohtaan tai 
molempiin).
L. Oma pääoma
I. Merkitty pääoma
(jollei maksettavaksi vaadittu pääoma ole 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
merkittävä tähän kohtaan. Siinä 
tapauksessa merkityn pääoman ja 
maksettavaksi vaaditun pääoman määrät 
on ilmoitettava erikseen).
II. Ylikurssirahasto
III. Arvonkorotusrahasto
IV. Varaukset
1. Lakisääteiset rahastot, jos kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään tällaisia 
rahastoja.
2. Rahastot omia osakkeita tai osuuksia 
varten, jos kansallisessa lainsäädännössä 
edellytetään tällaisia rahastoja, edellä 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 77/91/ETY 22 artiklan 
1 kohdan b alakohdan soveltamista.
3. Yhtiöjärjestyksessä määrätyt rahastot.
4. Muut rahastot.
V. Edellisten tilikausien tulos
VI. Tilikauden tulos

Or. en

Tarkistus 136
Evelyn Regner
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Vaihtoehtoinen taseen esittämistapa

Sen sijaan, että taseen erät esitetään 
9 artiklan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat 
sallia tai vaatia, että yritykset tai tietyt 
yritysluokat esittävät taseen erät jakaen ne 
pysyviin ja vaihtuviin eriin eri kaavan 
mukaisesti kuin 9 artiklassa säädetään, 
mikäli tietosisältö vastaa vähintään 
9 artiklassa edellytettyä.

Or. en

Perustelu

Jos poiketaan 9 artiklan mukaisesta vakiokaavasta, tiedot eivät ole enää vertailtavissa.

Tarkistus 137
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sen sijaan, että taseen erät esitetään 9 
artiklan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat 
sallia tai vaatia, että yritykset tai tietyt 
yritysluokat esittävät taseen erät jakaen ne 
pysyviin ja vaihtuviin eriin eri kaavan 
mukaisesti kuin 9 artiklassa säädetään, 
mikäli tietosisältö vastaa vähintään 9 
artiklassa edellytettyä.

Sen sijaan, että taseen erät esitetään 
9 artiklan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat 
sallia tai vaatia, että yritykset tai tietyt 
yritysluokat esittävät taseen erät jakaen ne 
pysyviin ja vaihtuviin eriin eri kaavan 
mukaisesti kuin 9 tai tarvittaessa 
9 a artiklassa säädetään, mikäli tietosisältö 
vastaa vähintään kyseisessä artiklassa 
edellytettyä.

Or. en
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Tarkistus 138
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 
samanlajisten tavaroiden varastojen ja 
kaikkien lajiesineiden, sijoitukset mukaan 
luettuina, hankintamenot tai 
tuotantokustannukset lasketaan painotettua 
keskiarvohintaa, ”first in, first out (FIFO)” 
-menetelmää tai jotakin muuta, vastaavaa 
menetelmää käyttäen.

8. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 
samanlajisten tavaroiden varastojen ja 
kaikkien lajiesineiden, sijoitukset mukaan 
lukien, hankintamenot tai 
tuotantokustannukset lasketaan painotettua 
keskiarvohintaa, ”first in, first out (FIFO)” 
-menetelmää tai jotakin muuta, vastaavaa 
menetelmää käyttäen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytänteet, ja on 
suljettava pois mahdollisuus käyttää ”last 
in, first out (LIFO)” -menetelmää.

Or. en

Tarkistus 139
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Liikearvo on poistettava suunnitelman 
mukaisesti sen taloudellisen vaikutusajan 
kuluessa. Jos sen taloudellista 
vaikutusaikaa ei voida arvioida 
luotettavasti, se on poistettava enintään 
viiden vuoden määräajassa. Tilinpäätöksen 
liitetiedoissa on esitettävä selostus 
määräajasta, jonka (määräajoista, joiden) 
kuluessa liikearvo poistetaan.

10. Liikearvo on poistettava suunnitelman 
mukaisesti sen taloudellisen vaikutusajan 
kuluessa. Jos sen taloudellista 
vaikutusaikaa ei voida arvioida 
luotettavasti, se on poistettava enintään 
kymmenen vuoden määräajassa. 
Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitettävä 
selostus määräajasta, jonka (määräajoista, 
joiden) kuluessa liikearvo poistetaan.

Or. en

Tarkistus 140
Evelyn Regner
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) palkat ja palkkiot; (a) palkat;

Or. en

Tarkistus 141
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) palkkiot;

Or. en

Tarkistus 142
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 6 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) lakisääteiset palkan 
sivukustannukset;

Or. en

Tarkistus 143
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava, että pienet 
yritykset laativat lyhennetyt taseet, joissa 
on vain 9 artiklassa kirjaimin ja 
roomalaisin numeroin merkityt erät, ja 
antavat erikseen ne tiedot, jotka vaaditaan 
annettaviksi vastaavien C.II kohdassa sekä 
oman pääoman ja vastattavien C kohdassa 
ja jotka on merkitty sulkumerkeillä näissä 
kohdissa, yhteismääränä kultakin 
kyseiseltä erältä.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava, että pienet 
yritykset laativat lyhennetyt taseet, joissa 
on vain 9 artiklassa tai tapauskohtaisesti 
9 a artiklassa kirjaimin ja roomalaisin 
numeroin merkityt erät, ja antavat erikseen 
seuraavat tiedot:

(a) tiedot, jotka vaaditaan annettaviksi 
vastaavien C.II kohdassa sekä oman 
pääoman ja vastattavien C kohdassa ja 
jotka on merkitty sulkumerkeillä näissä 
kohdissa, yhteismääränä kultakin 
kyseiseltä erältä; tai
(b) tiedot, jotka vaaditaan annettaviksi 
9 a artiklassa ja jotka on merkitty 
sulkumerkeillä D.II kohdassa.

Or. en

Tarkistus 144
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) työntekijöiden keskimääräinen 
lukumäärä ja erikseen tilapäisten ja 
määräaikaisten työntekijöiden 
keskimääräinen lukumäärä;

Or. de

Tarkistus 145
Alexandra Thein
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) yrityksen taseen ulkopuolisten 
järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen 
tarkoitus sekä kyseisten järjestelyjen 
taloudellinen vaikutus yritykseen, jos 
näistä järjestelyistä aiheutuvat riskit ja 
hyödyt ovat olennaisia ja jos tämä tieto on 
välttämätön arvioitaessa yrityksen 
taloudellista asemaa.

Or. en

Tarkistus 146
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
keskisuuret yritykset 1 kohdan 
kolmannessa alakohdassa asetetusta 
velvollisuudesta siltä osin kuin se koskee 
muita kuin taloudellisia tietoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Keskisuurille yrityksille myönnettävä yleinen vapautus velvollisuudesta ilmoittaa muita kuin 
taloudellisia tietoja ei ole asianmukainen. Käytännössä ongelma liittyy määritelmään, koska 
direktiivissä ei anneta "muiden kuin taloudellisten tulosindikaattoreiden" konkreettista 
määritelmää. On toivottavaa edellyttää ilmoitusvaatimusta näiden lukujen osalta, etenkin kun 
otetaan huomioon yhtiöiden avoin ja kestävä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä.

Tarkistus 147
Evelyn Regner
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Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) yrityksen monimuotoisuusstrategian 
avoin ja kattava kuvaus mukaan lukien 
ilmoitus yrityksen toteuttamista 
konkreettisista toimista 
monimuotoisuuden lisäämiseksi 
henkilöstörakenteessa ja johtokunnissa.

Or. en

Tarkistus 148
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset yritykset 
laativat konsolidoidun tilinpäätöksen ja 
konsolidoidun toimintakertomuksen, jos 
kyseisellä yrityksellä (emoyrityksellä) on 
määräysvalta yhdessä tai useammassa 
yrityksessä (tytäryrityksessä) jossakin 
seuraavista tilanteista:

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset yritykset 
laativat konsolidoidun tilinpäätöksen ja 
konsolidoidun toimintakertomuksen, jos 
kyseinen yritys (emoyritys) on jossakin 
seuraavista tilanteista:

Or. en

Tarkistus 149
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) se omistaa enemmistön kyseisen toisen 
yrityksen (kyseisten toisten yritysten) 
osakkeenomistajien tai jäsenten 

(a) se omistaa enemmistön yhden tai 
useamman muun yrityksen (yksi tai 
useampi tytäryritys) osakkeenomistajien 
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äänimäärästä; tai jäsenten äänimäärästä;

Or. en

Tarkistus 150
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) se on oikeutettu asettamaan tai 
erottamaan kyseisen toisen yrityksen 
(kyseisten toisten yritysten) hallinto-, 
johto-, tai valvontaelinten jäsenten 
enemmistön ja samalla on itse kyseisen 
toisen yrityksen (kyseisten toisten 
yritysten) osakkeenomistaja tai jäsen;

(b) se on oikeutettu asettamaan tai 
erottamaan yhden tai useamman muun 
yrityksen hallinto-, johto-, tai 
valvontaelinten jäsenten enemmistön ja 
samalla on itse kyseisen yrityksen 
(kyseisten yritysten) osakkeenomistaja tai 
jäsen;

Or. en

Tarkistus 151
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sillä on oikeus käyttää määräävää 
vaikutusvaltaa kyseisessä toisessa 
yrityksessä, jossa (kyseisissä toisissa 
yrityksissä, joissa) se on 
osakkeenomistajana tai jäsenenä, tämän 
(niiden) kanssa tehdyn sopimuksen taikka 
tämän (niiden) perustamiskirjan tai 
yhtiöjärjestyksen määräyksen nojalla, jos 
sen lainsäädännön mukaan, jonka alainen 
kyseinen toinen yritys on (kyseiset toiset 
yritykset ovat), tällainen sopimus tai 
määräys on sallittu;

(c) sillä on oikeus käyttää määräävää 
vaikutusvaltaa yhdessä tai useammassa 
muussa yrityksessä, jossa se on 
osakkeenomistajana tai jäsenenä, tämän 
kanssa tehdyn sopimuksen taikka tämän 
perustamiskirjan tai yhtiöjärjestyksen 
määräyksen nojalla, jos sen lainsäädännön 
mukaan, jonka alainen kyseinen toinen 
yritys on (kyseiset toiset yritykset ovat), 
tällainen sopimus tai määräys on sallittu; 
Jäsenvaltion ei kuitenkaan tarvitse 
säätää, että emoyrityksen on oltava 
tytäryrityksensä (tytäryritystensä) 
osakkeenomistaja tai jäsen. Jos 
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jäsenvaltion lainsäädännössä ei ole 
säännöksiä tällaisista sopimuksista tai 
määräyksistä, sen ei tarvitse soveltaa tätä 
säännöstä;

Or. en

Tarkistus 152
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) sillä on valtuudet käyttää tai se 
tosiasiallisesti käyttää määräävää 
vaikutusvaltaa tai määräysvaltaa 
kyseisessä toisessa yrityksessä (kyseisissä 
toisissa yrityksissä);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 153
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) emoyritys johtaa kyseistä yritystä ja 
kyseistä toista yritystä (kyseisiä toisia 
yrityksiä) yhtenäiseltä pohjalta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 154
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – f alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) käyttää yksin kyseisen toisen yrityksen 
(kyseisten toisten yritysten) 
osakkeenomistajien tai jäsenten 
äänimäärän enemmistöä sen (niiden) 
muiden osakkeenomistajien tai jäsenten 
kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

ii) käyttää yksin kyseisen toisen yrityksen 
(kyseisten toisten yritysten) 
osakkeenomistajien tai jäsenten 
äänimäärän enemmistöä sen (niiden) 
muiden osakkeenomistajien tai jäsenten 
kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. 
Jäsenvaltiot voivat antaa tarkempia 
säännöksiä tällaisten sopimusten 
muodosta ja sisällöstä.

Or. en

Tarkistus 155
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – f alakohta – –2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset 
ainakin edellä ii alakohdassa 
tarkoitetuista järjestelyistä.
Ne voivat säätää, että i alakohdan 
soveltamisen edellytyksenä on vähintään 
20 prosentin osuus osakkeenomistajien tai 
jäsenten äänimäärästä.

Or. en

Tarkistus 156
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Muissa kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltio voi 
vaatia, että sen kansallisen lainsäädännön 
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alainen yritys laatii konsolidoidun 
tilinpäätöksen ja konsolidoidun 
toimintakertomuksen, jos:
(a) kyseisellä yrityksellä on valtuudet 
käyttää tai se tosiasiallisesti käyttää 
määräävää vaikutusvaltaa tai 
määräysvaltaa kyseisessä toisessa 
yrityksessä (kyseisissä toisissa yrityksissä);
(b) emoyritys johtaa kyseistä yritystä ja 
kyseistä toista yritystä (kyseisiä toisia 
yrityksiä) yhtenäiseltä pohjalta;

Or. en

Tarkistus 157
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vapauttaa 
yritykset toimintakertomuksen 
julkistamisvelvollisuudesta. Siinä 
tapauksessa toimintakertomuksesta tai 
sen osasta on pyynnöstä voitava saada 
jäljennös. Jäljennöksen hinta ei saa olla 
suurempi kuin siitä aiheutuvat 
hallintomenot.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yleinen vapautus toimintakertomuksen julkistamisvelvollisuudesta ei ole hyväksyttävä.

Tarkistus 158
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset julkistavat tilinpäätöksensä 
enintään yhdeksän kuukauden kuluttua 
tilikautensa päättymisestä.

Or. en

Tarkistus 159
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) lyhennetyt taseet, joissa on ainoastaan 9 
artiklassa kirjaimin ja roomalaisin 
numeroin merkityt erät, ja antavat erikseen 
joko taseessa tai tilinpäätöksen 
liitetiedoissa

(a) lyhennetyt taseet, joissa on ainoastaan 9 
tai tapauskohtaisesti 9 a artiklassa 
kirjaimin ja roomalaisin numeroin merkityt 
erät, ja antavat erikseen joko taseessa tai 
tilinpäätöksen liitetiedoissa

Or. en

Tarkistus 160
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt 
sekä keskisuuret ja suuret yritykset antavat 
tilinpäätöksensä tarkastettavaksi yhdelle tai 
useammalle sellaiselle henkilölle, jotka 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet suorittamaan 
lakisääteisiä tilintarkastuksia Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY perusteella.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt 
ja suuret yritykset antavat tilinpäätöksensä 
tarkastettavaksi yhdelle tai useammalle 
sellaiselle henkilölle, jotka jäsenvaltiot 
ovat hyväksyneet suorittamaan 
lakisääteisiä tilintarkastuksia Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY perusteella.
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Or. en

Tarkistus 161
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lakisääteisen tilintarkastajan on myös 
annettava lausuntonsa siitä, ovatko 
toimintakertomus ja saman tilikauden 
tilinpäätös keskenään yhdenmukaiset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tilintarkastuskertomuksen yksityiskohtaista sisältöä on asianmukaisempaa käsitellä 
tilintarkastusdirektiivissä, joka on parhaillaan tarkasteltavana.

Tarkistus 162
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan konsolidoituihin 
tilinpäätöksiin. Edellä olevan 1 kohdan 
toista alakohtaa sovelletaan 
konsolidoituihin tilinpäätöksiin ja 
konsolidoituihin toimintakertomuksiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 163
Sajjad Karim
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Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) lausunto siitä, ovatko 
toimintakertomus ja saman tilikauden 
vuositilinpäätös keskenään 
yhdenmukaiset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 164
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lakisääteisen tilintarkastajan 
konsolidoidusta tilinpäätöksestä antaman 
kertomuksen on oltava 1 ja 2 kohdan 
vaatimusten mukainen. Lakisääteisen 
tilintarkastajan on raportoidessaan 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
yhdenmukaisuudesta 1 kohdan e 
alakohdan mukaisesti otettava huomioon 
konsolidoitu tilinpäätös ja konsolidoitu 
toimintakertomus. Jos emoyrityksen 
vuositilinpäätös on liitetty konsolidoituun 
tilinpäätökseen, tässä artiklassa vaaditut 
lain edellyttämien tilintarkastajien 
kertomukset voidaan yhdistää toisiinsa.

3. Lakisääteisen tilintarkastajan 
konsolidoidusta tilinpäätöksestä antaman 
kertomuksen on oltava 1 ja 2 kohdan 
vaatimusten mukainen. Jos emoyrityksen 
vuositilinpäätös on liitetty konsolidoituun 
tilinpäätökseen, tässä artiklassa vaaditut 
lain edellyttämien tilintarkastajien 
kertomukset voidaan yhdistää toisiinsa.

Or. en

Tarkistus 165
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – -1 kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1. "yrityksellä" korkeimman tason 
emoyhtiötä, joka julkistaa 
tilinpäätöksensä Euroopan unionissa, 
kun siihen ryhmään yhtiöitä, joita varten 
emoyhtiö laatii konsolidoidun 
tilinpäätöksen, kuuluu tytäryhtiöitä, 
sivuliikkeitä, kiinteitä toimipaikkoja, 
yhteisyrityksiä ja sidosyrityksiä;

Or. en

Perustelu

Tietojen julkistamisen tulisi koskea yksittäisen yhtiön lisäksi kiinteitä toimipaikkoja, jotka 
käyvät kauppaa muilla paikoilla kuin minne ne on laillisesti rekisteröity, sekä yhteis- ja 
sidosyrityksiä, vaikka niiden tuloksia ei muista syistä konsolidoitaisi emoyhtiön 
tilinpäätökseen.

Tarkistus 166
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ”kaivannaisteollisuudessa toimivalla 
yrityksellä” yritystä, jonka toiminta 
sisältää mineraali-, öljy- ja 
maakaasuesiintymien etsintää, 
kehittämistä ja hyödyntämistä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1893/2006 liitteessä I olevan 
pääluokan B kaksinumerotasojen 05–08 
mukaisesti; 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 167
Arlene McCarthy
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Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ”kaivannaisteollisuudessa toimivalla 
yrityksellä” yritystä, jonka toiminta 
sisältää mineraali-, öljy- ja 
maakaasuesiintymien etsintää, 
kehittämistä ja hyödyntämistä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1893/2006 liitteessä I olevan 
pääluokan B kaksinumerotasojen 05–08 
mukaisesti; 

1. "yrityksellä" korkeimman tason 
emoyhtiötä, joka julkistaa 
tilinpäätöksensä Euroopan unionissa, 
kun siihen ryhmään yhtiöitä, joita varten 
emoyhtiö laatii konsolidoidun 
tilinpäätöksen, kuuluu tytäryhtiöitä, 
sivuliikkeitä, kiinteitä toimipaikkoja, 
yhteisyrityksiä ja sidosyrityksiä;

Or. en

Tarkistus 168
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ”kaivannaisteollisuudessa toimivalla 
yrityksellä” yritystä, jonka toiminta sisältää 
mineraali-, öljy- ja maakaasuesiintymien 
etsintää, kehittämistä ja hyödyntämistä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1893/2006 liitteessä I 
olevan pääluokan B kaksinumerotasojen 
05–08 mukaisesti; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 169
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. "kaivannaisteollisuudessa toimivalla 
yrityksellä" korkeimman tason 
emoyhtiötä, joka julkistaa 
tilinpäätöksensä Euroopan unionissa, 
kun siihen ryhmään yhtiöitä, joita varten 
emoyhtiö laatii konsolidoidun 
tilinpäätöksen, kuuluu sellaisia 
tytäryhtiöitä, sivuliikkeitä, kiinteitä 
toimipaikkoja, yhteisyrityksiä ja 
sidosyrityksiä, joiden toiminta sisältää 
mineraali-, öljy- ja maakaasuesiintymien 
etsintää, kehittämistä ja hyödyntämistä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1893/20061 liitteessä I 
olevan pääluokan B kaksinumerotasojen 
05–08 mukaisesti;
________________
1 EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Tarkistus 170
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ”aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavalla yrityksellä” yritystä, joka 
harjoittaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1893/2006 
liitteessä I olevan pääluokan A 
kolminumerotasossa 02.2 tarkoitettua 
toimintaa; 

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 171
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ”aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavalla yrityksellä” yritystä, joka 
harjoittaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1893/2006 
liitteessä I olevan pääluokan A 
kolminumerotasossa 02.2 tarkoitettua 
toimintaa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 172
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ”hallituksella” jäsenvaltion tai 
kolmannen maan valtiollista, alueellista tai 
paikallista viranomaista. Se käsittää 
ministeriön, viraston tai yrityksen, joka on 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti kyseisen viranomaisen 
määräysvallassa;

3. "hallituksella" jäsenvaltion tai 
kolmannen maan valtiollista, alueellista tai 
paikallista viranomaista. Se käsittää 
ministeriön, viraston tai yrityksen, joka on 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti kyseisen viranomaisen 
määräysvallassa, ja hallituksen tahot, 
jotka saavat 38 artiklassa tarkoitettuja 
maksuja yrityksen jäseniltä;

Or. en

Tarkistus 173
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. ”hallituksella” jäsenvaltion tai 
kolmannen maan valtiollista, alueellista tai 
paikallista viranomaista. Se käsittää 
ministeriön, viraston tai yrityksen, joka on 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti kyseisen viranomaisen 
määräysvallassa;

3. "hallituksella" jäsenvaltion tai 
kolmannen maan valtiollista, alueellista tai 
paikallista viranomaista, joka on 
myöntänyt oikeuden sisällyttää, joka 
sääntelee, jolla on pysyvä toimipaikka 
verotussyistä tai joka vastaanottaa minkä 
tahansa tyyppistä 38 artiklassa 
tarkoitettua maksua joltakin yritykseen 
kuuluvalta yksiköltä. Se käsittää 
ministeriön, viraston tai yrityksen, joka on 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti kyseisen viranomaisen 
määräysvallassa;

Or. en

Tarkistus 174
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ”hallituksella” jäsenvaltion tai 
kolmannen maan valtiollista, alueellista tai 
paikallista viranomaista. Se käsittää 
ministeriön, viraston tai yrityksen, joka on 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti kyseisen viranomaisen 
määräysvallassa;

3. "hallituksella" jäsenvaltion tai 
kolmannen maan valtiollista, alueellista tai 
paikallista viranomaista. Se käsittää 
ministeriön, viraston tai yrityksen, joka on 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti kyseisen viranomaisen 
määräysvallassa; Siten EU:n kansalaisille 
taataan sama vastuullisuuden taso kuin 
muille kansalaisille maailmassa.

Or. en

Tarkistus 175
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. ”hallituksella” jäsenvaltion tai 
kolmannen maan valtiollista, alueellista 
tai paikallista viranomaista. Se käsittää 
ministeriön, viraston tai yrityksen, joka on 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti kyseisen viranomaisen 
määräysvallassa;

3. "hallituksella" kolmannen maan tai 
EU:n jäsenvaltion valtiollista, alueellista 
tai paikallista viranomaista. Se käsittää 
ministeriön, viraston tai yrityksen, joka on 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti kyseisen viranomaisen 
määräysvallassa;

Or. en

Tarkistus 176
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. ”hankkeella” yrityksen alhaisimmalla 
tasolla olevaa erityistä toiminnan 
raportointiyksikköä, jossa laaditaan 
säännöllisiä sisäisiä toimintakertomuksia 
sen liiketoiminnan seuraamiseksi.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 177
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. ”hankkeella” yrityksen alhaisimmalla 
tasolla olevaa erityistä toiminnan 
raportointiyksikköä, jossa laaditaan 
säännöllisiä sisäisiä toimintakertomuksia 
sen liiketoiminnan seuraamiseksi.

4. "hankkeella" sopimusta, toimilupaa, 
vuokrasopimusta, konsessiota tai muuta 
lain mukaista sopimusta, joka aiheuttaa 
yritykselle vero- ja tulovastuita kussakin 
maassa, jossa se toimii. Jos maksuvastuita 
aiheutuu muulta pohjalta, raportoinnin 
on tapahduttava tältä pohjalta.
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Or. en

Tarkistus 178
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. ”hankkeella” yrityksen alhaisimmalla 
tasolla olevaa erityistä toiminnan 
raportointiyksikköä, jossa laaditaan 
säännöllisiä sisäisiä toimintakertomuksia 
sen liiketoiminnan seuraamiseksi.

4. "hankkeella" toimintaa, joka edellyttää 
sopimusta tai lain mukaista sopimusta, 
joka velvoittaa suorittamaan maksuja 
hallitukselle.

Or. en

Tarkistus 179
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. ”hankkeella” yrityksen alhaisimmalla 
tasolla olevaa erityistä toiminnan 
raportointiyksikköä, jossa laaditaan 
säännöllisiä sisäisiä toimintakertomuksia 
sen liiketoiminnan seuraamiseksi.

4. "hankkeella" toimintaa, joka edellyttää 
toimilupaa, vuokrasopimusta, konsessiota 
tai vastaavaa lain mukaista sopimusta, 
kun on kyse kaivannaisteollisuudessa 
toimivista tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavista yrityksistä. Jos 
maksuvastuita aiheutuu muulta pohjalta, 
raportoinnin on tapahduttava tältä 
pohjalta.

Or. en

Tarkistus 180
Jiří Maštálka
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Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. ”hankkeella” yrityksen alhaisimmalla 
tasolla olevaa erityistä toiminnan 
raportointiyksikköä, jossa laaditaan 
säännöllisiä sisäisiä toimintakertomuksia 
sen liiketoiminnan seuraamiseksi.

4. "hankkeella" kaivannaistoimintaa, joka 
edellyttää sopimusta tai lain mukaista 
sopimusta, joka velvoittaa suorittamaan 
maksuja hallitukselle. 

Or. en

Tarkistus 181
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. ”hankkeella” yrityksen alhaisimmalla 
tasolla olevaa erityistä toiminnan 
raportointiyksikköä, jossa laaditaan 
säännöllisiä sisäisiä toimintakertomuksia 
sen liiketoiminnan seuraamiseksi.

4. "hankkeella" sopimusta, toimilupaa, 
vuokrasopimusta, konsessiota tai muuta 
lain mukaista sopimusta, joka aiheuttaa 
yritykselle vero- ja tulovastuita kussakin 
maassa, jossa se toimii. Jos maksuvastuita 
aiheutuu muulta pohjalta, raportoinnin 
on tapahduttava tältä pohjalta.

Or. en

Tarkistus 182
Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. ”hankkeella” yrityksen alhaisimmalla 
tasolla olevaa erityistä toiminnan 
raportointiyksikköä, jossa laaditaan 
säännöllisiä sisäisiä toimintakertomuksia 
sen liiketoiminnan seuraamiseksi.

4. "hankkeella" yrityksen alhaisimmalla 
tasolla olevaa erityistä toiminnan 
raportointiyksikköä, jossa laaditaan 
säännöllisiä sisäisiä toimintakertomuksia, 
jotta johtokunta voi seurata yrityksen 
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liiketoimintaa.

Or. en

Tarkistus 183
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. "yritykseen kuuluvilla yksiköillä" 
tytär-, sidos- ja yhteisyrityksiä, kiinteitä 
toimipaikkoja ja muita kauppajärjestelyjä, 
joiden katsotaan olevan yrityksen jäseniä 
kokonaan tai osittain siltä osin kuin ne on 
konsolidoitu kyseisen yrityksen 
vuositilinpäätöksessä.

Or. en

Tarkistus 184
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisen 
edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka 
toimivat kaivannaisteollisuudessa tai 
harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta, 
laativat ja julkistavat vuosittain 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että suuret 
yritykset ja kaikki yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt laativat ja julkistavat 
vuosittain kertomuksen hallituksille 
suoritetuista maksuista 38 artiklassa 
määriteltyine taustatietoineen. 
Kertomukseen on sisällytettävä tiedot 
tytär-, sidos- ja yhteisyritysten, kiinteiden 
toimipaikkojen ja muiden 
kauppajärjestelyjen toiminnasta siltä osin 
kuin ne on konsolidoitu kyseessä olevan 
yrityksen tai yhteisön 
vuositilinpäätöksessä. Kertomus on 
sisällytettävä tilinpäätöksen liitetietoihin.
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Or. en

Tarkistus 185
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisen 
edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka 
toimivat kaivannaisteollisuudessa tai 
harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta, 
laativat ja julkistavat vuosittain 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että suuret 
yritykset ja kaikki yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt laativat ja julkistavat 
vuosittain kertomuksen hallituksille 
suoritetuista maksuista 38 artiklassa 
määriteltyine taustatietoineen. Kertomus 
on sisällytettävä tilinpäätöksen 
liitetietoihin.

Or. en

Tarkistus 186
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisen 
edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka 
toimivat kaivannaisteollisuudessa tai 
harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta, 
laativat ja julkistavat vuosittain 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että suuret 
yritykset ja kaikki yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt laativat ja julkistavat 
osana vuositilinpäätöstään kertomuksen 
hallituksille suoritetuista maksuista.

Or. en

Tarkistus 187
Dimitar Stoyanov
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Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisen 
edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka 
toimivat kaivannaisteollisuudessa tai 
harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta, 
laativat ja julkistavat vuosittain 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisöä 
hyödyttävää toimintaa harjoittavat 
yhteisöt, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat 
aarniometsien puunkorjuuta, laativat ja 
julkistavat vuosittain kertomuksen 
hallituksille suoritetuista maksuista, 
mukaan luettuina muuna kuin rahana 
tapahtuvat suoritukset sekä 38 artiklan 
1-3 kohdassa säädetyt tiedot.

Or. bg

Tarkistus 188
Giuseppe Gargani

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisen 
edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka 
toimivat kaivannaisteollisuudessa tai 
harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta, 
laativat ja julkistavat vuosittain 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisen 
edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka 
toimivat kaivannaisteollisuudessa tai 
harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta, 
laativat ja julkistavat kertomuksen 
hallituksille suoritetuista maksuista, jotka 
liittyvät 36 artiklassa määriteltyyn 
kaivannaisteollisuuden ja 
metsäteollisuuden toimintaan.

Or. it

Tarkistus 189
Alexandra Thein
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Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisen 
edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka 
toimivat kaivannaisteollisuudessa tai 
harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta, 
laativat ja julkistavat vuosittain 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
sellaiset suuret yritykset ja kaikki yleisen 
edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka 
toimivat kaivannaisteollisuudessa, laativat 
ja julkistavat vuosittain kertomuksen 
hallituksille suoritetuista maksuista.

Or. de

Tarkistus 190
Dimitar Stoyanov

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 а kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 а. Jäsenvaltioiden on lähetettävä tämän 
artiklan 1 kohdassa edellytetyt 
kertomukset komissiolle, jotta 
varmistetaan, että ne ovat yleisön 
saatavilla komission perustamalla ja 
ylläpitämällä verkkosivustolla.

Or. bg

Perustelu

Internet on luotettavin tapa varmistaa, että yleisö saa tietoa vapaasti ja avoimesti. On 
hyödynnettävä internetin tarjoamia mahdollisuuksia, jotta saavutetaan direktiivin tavoite 
kyseisten yritysten julkisesta tarkastelusta.

Tarkistus 191
Giuseppe Gargani



PE489.397v01-00 62/95 AM\901349FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 a artikla
Sen varmistamiseksi, että yrityksiin, jotka 
ovat velvollisia laatimaan kertomuksia 
hallituksille suoritetuista maksuista 
tämän direktiivin 9 artiklan mukaisesti, ei 
kohdisteta moninkertaista tietojen 
esittämisvaatimusta tai vastaavia toimia, 
sovelletaan seuraavia säännöksiä: 
(a) komissio ehdottaa toimia, joilla 
helpotetaan keskinäistä tunnustamista 
koskevien sopimusten tekemistä tai 
poikkeusjärjestelmiä niille kolmansille 
maille, joiden on julkaistava 
kaivannaisteollisuuttaan tai 
metsäteollisuuttaan koskevia kertomuksia, 
jotka ovat vertailukelpoisia tämän 
direktiivin 9 luvussa edellytettyjen 
kertomusten kanssa;
(b) yritys, jonka on esitettävä tiedot eri 
tason hallinnoille suorittamistaan 
maksuista maassa, joka on liittynyt 
kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteeseen (EITI), voi 
sisällyttää 37 artiklassa edellytettyyn 
kertomukseen EITI-aloitteeseen 
sisältyvään tietojen 
esittämisvelvollisuuteen liittyvät 
maksutiedot tämän direktiivin säännösten 
noudattamista varten.

Or. it

Tarkistus 192
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Kertomuksessa on esitettävä seuraavat 
tiedot, kun maksut ovat olennaisia 
vastaanottavalle hallitukselle:

1. Kertomuksessa on esitettävä seuraavat 
tiedot:

Or. en

Tarkistus 193
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kertomuksessa on esitettävä seuraavat 
tiedot, kun maksut ovat olennaisia 
vastaanottavalle hallitukselle:

1. Kertomuksessa on esitettävä seuraavat 
tiedot:

Or. en

Tarkistus 194
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kullekin hallitukselle tilikauden aikana 
suoritettujen maksujen yhteismäärä, 
mukaan luettuina muuna kuin rahana 
tapahtuvat suoritukset;

(a) kullekin paikallis- tai aluehallinnon, 
kansallisen tai liittovaltion hallinnon 
tasolle tilikauden aikana suoritettujen 
maksujen yhteismäärä, mukaan luettuina 
muuna kuin rahana tapahtuvat suoritukset;

Or. en

Perustelu

Tämäntyyppisen ilmoituksen tavoitteena on antaa kansalaisille tietoa siitä, mille hallinnon 
tasolle maksetaan verotuloja. Korruption paljastamisen kannalta on tehokkaampaa 
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edellyttää, että yritykset julkistavat tiedot siitä, minkä verran ne maksavat eri tason 
hallinnoille kuin että ne ilmoittavat hanketason tiedot.

Tarkistus 195
Giuseppe Gargani

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kullekin hallitukselle tilikauden aikana 
suoritettujen maksujen yhteismäärä, 
mukaan luettuina muuna kuin rahana 
tapahtuvat suoritukset;

(a) kullekin tämän direktiivin 36 artiklassa 
määritetylle vastaanottavalle hallitukselle, 
olipa kyseessä liittovaltion, kansallisen 
tason, valtion, alueellisen tai paikallisen 
tason vastaanottaja, tilikauden aikana 
suoritettujen maksujen yhteismäärä, 
mukaan luettuina muuna kuin rahana 
tapahtuvat suoritukset;

Or. it

Tarkistus 196
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kullekin hallitukselle tilikauden aikana 
maksettu yhteismäärä maksutyypeittäin, 
mukaan luettuina muuna kuin rahana 
tapahtuvat suoritukset;

(b) kullekin paikallis- tai aluehallinnon, 
kansallisen tai liittovaltion hallinnon 
tasolle tilikauden aikana maksettu 
yhteismäärä maksutyypeittäin, mukaan 
luettuina muuna kuin rahana tapahtuvat 
suoritukset;

Or. en

Perustelu

Tämäntyyppisen ilmoituksen tavoitteena on antaa kansalaisille tietoa siitä, mille hallinnon 
tasolle maksetaan verotuloja. Korruption paljastamisen kannalta on tehokkaampaa 
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edellyttää, että yritykset julkistavat tiedot siitä, minkä verran ne maksavat eri tason 
hallinnoille kuin että ne ilmoittavat hanketason tiedot.

Tarkistus 197
Giuseppe Gargani

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kullekin hallitukselle tilikauden aikana 
maksettu yhteismäärä maksutyypeittäin, 
mukaan luettuina muuna kuin rahana 
tapahtuvat suoritukset;

(b) kullekin tämän direktiivin 
36 artiklassa määritetylle vastaanottavalle 
hallitukselle, olipa kyseessä liittovaltion, 
kansallisen tason, valtion, alueellisen tai 
paikallisen tason vastaanottaja, tilikauden 
aikana maksettu yhteismäärä 
maksutyypeittäin, mukaan luettuina muuna 
kuin rahana tapahtuvat suoritukset;

Or. it

Tarkistus 198
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kun maksut on kohdennettu tiettyyn 
hankkeeseen, kustakin hankkeesta 
tilikauden aikana maksettu määrä 
maksutyypeittäin, mukaan luettuina 
muuna kuin rahana tapahtuvat 
suoritukset, ja kustakin hankkeesta 
suoritettujen maksujen yhteismäärä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämäntyyppisen ilmoituksen tavoitteena on antaa kansalaisille tietoa siitä, mille hallinnon 
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tasolle maksetaan verotuloja. Korruption paljastamisen kannalta on tehokkaampaa 
edellyttää, että yritykset julkistavat tiedot siitä, minkä verran ne maksavat eri tason 
hallinnoille kuin että ne ilmoittavat hanketason tiedot.

Tarkistus 199
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kun maksut on kohdennettu tiettyyn 
hankkeeseen, kustakin hankkeesta 
tilikauden aikana maksettu määrä 
maksutyypeittäin, mukaan luettuina 
muuna kuin rahana tapahtuvat 
suoritukset, ja kustakin hankkeesta 
suoritettujen maksujen yhteismäärä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 200
Giuseppe Gargani

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kun maksut on kohdennettu tiettyyn 
hankkeeseen, kustakin hankkeesta 
tilikauden aikana maksettu määrä 
maksutyypeittäin, mukaan luettuina 
muuna kuin rahana tapahtuvat 
suoritukset, ja kustakin hankkeesta 
suoritettujen maksujen yhteismäärä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 201
Eva Lichtenberger
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Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kun maksut on kohdennettu tiettyyn 
hankkeeseen, kustakin hankkeesta 
tilikauden aikana maksettu määrä 
maksutyypeittäin, mukaan luettuina muuna 
kuin rahana tapahtuvat suoritukset, ja 
kustakin hankkeesta suoritettujen maksujen 
yhteismäärä.

(c) sellaisilta kaivannaisteollisuudessa 
toimivilta yrityksiltä tai aarniometsien 
puunkorjuuta harjoittavilta yrityksiltä, 
joihin sovelletaan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
olennaisuusraja-arvoa, kun maksut on 
kohdennettu tiettyyn hankkeeseen, 
kustakin hankkeesta tilikauden aikana 
maksettu määrä maksutyypeittäin, mukaan 
luettuina muuna kuin rahana tapahtuvat 
suoritukset, ja kustakin hankkeesta 
suoritettujen maksujen yhteismäärä;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa, että hankemaksujen olennaisuutta arvioidaan 
suhteessa vastaanottavaan maahan. Yksittäistä maksua tai joukkoa maksuja koskeva järkevä 
raja-arvo voisi olla 50 000 euroa. Pienemmätkin määrät voisivat kuitenkin olla perusteltuja 
ja toimivia, kuten osoittaa Lontoon pörssin vaihtoehtoisten sijoitusmarkkinoiden, jonne monet 
kaivosyhtiöt ovat listautuneet, käyttämä 10 000 punnan raja-arvo.

Tarkistus 202
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kun maksut on kohdennettu tiettyyn 
hankkeeseen, kustakin hankkeesta 
tilikauden aikana maksettu määrä 
maksutyypeittäin, mukaan luettuina muuna 
kuin rahana tapahtuvat suoritukset, ja 
kustakin hankkeesta suoritettujen maksujen 
yhteismäärä.

(c) sellaisilta kaivannaisteollisuudessa 
toimivilta yrityksiltä tai aarniometsien 
puunkorjuuta harjoittavilta yrityksiltä, 
joihin sovelletaan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
olennaisuusraja-arvoa, kun maksut on 
kohdennettu tiettyyn hankkeeseen, 
kustakin hankkeesta tilikauden aikana 



PE489.397v01-00 68/95 AM\901349FI.doc

FI

maksettu määrä maksutyypeittäin, mukaan 
luettuina muuna kuin rahana tapahtuvat 
suoritukset, ja kustakin hankkeesta 
suoritettujen maksujen yhteismäärä;

Or. en

Tarkistus 203
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) nettoliikevaihdon erittely 
päätoimialoittain;

Or. en

Perustelu

Nämä lisätiedot ovat tärkeitä hallituksille suoritettuja maksuja koskevien tietojen 
asettamiseksi kontekstiinsa, jotta yritysten maksamia veroja voidaan verrata niiden 
taloudelliseen toimintaan, jolloin kansalaiset ja veroviranomaiset pystyvät arvioimaan 
paremmin yritysten eri lainkäyttöalueilla maksamia veroja.

Tarkistus 204
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) nettoliikevaihdon erittely 
toimialoittain;

Or. en
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Tarkistus 205
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) tuotantomäärien erittely 
päätoimialoittain;

Or. en

Tarkistus 206
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) tuotantomäärien erittely 
toimialoittain;

Or. en

Tarkistus 207
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) työntekijöihin liittyvät 
tuotantokustannukset;

Or. en

Tarkistus 208
Françoise Castex
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Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) työntekijöihin liittyvät 
tuotantokustannukset;

Or. en

Tarkistus 209
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c d) toimien kaikki käteiskustannukset;

Or. en

Tarkistus 210
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c d) toimien kaikki käteiskustannukset;

Or. en

Tarkistus 211
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c e alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c e) pysyvät vastaavat vuoden lopussa 
arvonalennustappioineen;

Or. en

Tarkistus 212
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c e) pysyvät vastaavat vuoden lopussa 
arvonalennustappioineen;

Or. en

Tarkistus 213
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c f) ennen veroja laskettu nettovoitto ja 
-tappio suoriteperusteisine veroineen ja 
laskennallisine veroineen.

Or. en

Tarkistus 214
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – c f alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c f) ennen veroja laskettu nettovoitto ja 
-tappio suoriteperusteisine veroineen ja 
laskennallisine veroineen.

Or. en

Tarkistus 215
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
on ilmoitettava maakohtaisesti lukuun 
ottamatta c alakohdassa tarkoitettuja 
tietoja, jotka on ilmoitettava 
hankekohtaisesti, jos tiettyyn hankkeeseen 
myönnettyjen maksujen kokonaismäärä 
ylittää 100 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 216
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
on ilmoitettava maakohtaisesti lukuun 
ottamatta c alakohdassa tarkoitettuja 
tietoja, jotka on ilmoitettava 
hankekohtaisesti, jos tiettyyn hankkeeseen 
myönnettyjen maksujen kokonaismäärä 
ylittää 100 000 euroa.

Or. en
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Tarkistus 217
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Seuraavat maksutyypit on ilmoitettava: 2. Seuraavat maksutyypit ja tiedot on 
ilmoitettava:

Or. en

Tarkistus 218
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) voittoverot; (b) verot, maksut ja hallinnolliset maksut 
sekä sovellettu todellinen veroaste;

Or. en

Tarkistus 219
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) voittoverot; (b) voittoverot ja sovellettu tosiasiallinen 
veroaste;

Or. en
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Tarkistus 220
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) voittoverot; (b) voittoverot ja sovellettu tosiasiallinen 
veroaste;

Or. en

Tarkistus 221
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) voitto ennen veroja;

Or. en

Tarkistus 222
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) rojaltit; (c) rojaltit ja sovellettu todellinen veroaste;

Or. en

Tarkistus 223
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)



AM\901349FI.doc 75/95 PE489.397v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(c a) tuotetut määrät;

Or. en

Tarkistus 224
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) henkilöstön määrä yhteensä;

Or. en

Tarkistus 225
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) henkilöstön yhteenlasketut palkat;

Or. en

Tarkistus 226
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) lisenssimaksut, vuokramaksut ja 
kaivosoikeuksien rekisteröintimaksut sekä 
muut lisenssejä ja/tai konsessioita koskevat 

(f) lisenssimaksut, vuokramaksut, 
siirtomaksut, kaivosoikeuksien 
rekisteröintimaksut sekä muut lisenssejä 
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vastikkeet; ja/tai konsessioita koskevat vastikkeet;

Or. en

Tarkistus 227
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) lain rikkomisesta perittävät maksut, 
kuten ympäristö- ja ennallistamismaksut;

Or. en

Tarkistus 228
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) turvallisuuspalveluista valtion 
turvallisuusjoukoille suoritetut maksut;

Or. en

Tarkistus 229
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) turvallisuuspalveluista valtion 
turvallisuusjoukoille suoritetut maksut;

Or. en
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Tarkistus 230
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) valtion turvallisuusjoukoille 
suoritetut maksut;

Or. en

Tarkistus 231
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) maahan ja rakennuksiin liittyvät 
verot;

Or. en

Tarkistus 232
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f c) käyttöomaisuusinvestointeihin 
liittyvät menot;

Or. en
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Tarkistus 233
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f c) lähdeverot;

Or. en

Tarkistus 234
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f d) vienti- ja tuontiverot ja -maksut;

Or. en

Tarkistus 235
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f e) kulutukseen perustuvat verot;

Or. en

Tarkistus 236
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – f f alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(f f) lain rikkomisesta perittävät maksut, 
kuten ympäristö- ja ennallistamismaksut;

Or. en

Tarkistus 237
Giuseppe Gargani

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) muut asianomaiselle hallitukselle 
maksetut välittömät etuudet.

(g) muut hallituksille suoritetut maksut, 
joiden katsotaan yleisesti olevan osa 
tulovirtaa öljy-, kaasu- tai 
mineraalivarojen ja metsätalouden 
kaupallista hyödyntämistä varten.

Or. it

Tarkistus 238
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun hallitukselle maksetaan muuna kuin 
rahana tapahtuvia suorituksia, ne on 
ilmoitettava arvon tai määrän perusteella. 
Jos ne ilmoitetaan arvon perusteella, on 
esitettävä selventävät huomautukset, joissa 
selvitetään, miten niiden arvo on 
määritetty.

3. Kun hallitukselle maksetaan muuna kuin 
rahana tapahtuvia suorituksia, ne on 
ilmoitettava arvon ja määrän perusteella. 
Jos ne ilmoitetaan arvon perusteella, on 
esitettävä selventävät huomautukset, joissa 
selvitetään, miten niiden arvo on 
määritetty.

Or. en
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Tarkistus 239
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun hallitukselle maksetaan muuna kuin 
rahana tapahtuvia suorituksia, ne on 
ilmoitettava arvon tai määrän perusteella. 
Jos ne ilmoitetaan arvon perusteella, on 
esitettävä selventävät huomautukset, joissa 
selvitetään, miten niiden arvo on 
määritetty.

3. Kun hallitukselle maksetaan muuna kuin 
rahana tapahtuvia suorituksia, ne on 
ilmoitettava arvon ja määrän perusteella. 
Jos ne ilmoitetaan arvon perusteella, on 
esitettävä selventävät huomautukset, joissa 
selvitetään, miten niiden arvo on 
määritetty.

Or. en

Tarkistus 240
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kertomuksessa on lisäksi esitettävä 
seuraavat tiedot:
(a) kaikki hallitukset, joille yritys saattaa 
suorittaa maksuja;
(b) niiden yritykseen kuuluvien 
yksiköiden luettelo, jotka saattavat 
suorittaa tässä artiklassa määriteltyjä 
maksuja hallituksille riippumatta siitä, 
toteutuvatko maksut;
(c) niiden hankkeiden luettelo, jotka 
saattavat suorittaa tässä artiklassa 
määriteltyjä maksuja hallituksille 
riippumatta siitä, toteutuvatko maksut.

Or. en
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Perustelu

On ilmoitettava yksiköt ja hankkeet alueittain riippumatta siitä, toteutuvatko maksut.

Tarkistus 241
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Maksut on ilmoitettava, jos jokin 
maksu tai samantyyppisten maksujen 
ryhmä ylittää 100 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 242
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
42 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä maksujen olennaisuuden 
käsitteen täsmentämiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Olennaisuus määritellään edeltävissä tarkistuksissa, joten delegoituja säädöksiä ei tarvita.

Tarkistus 243
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
42 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä maksujen olennaisuuden 
käsitteen täsmentämiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 244
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
42 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä maksujen olennaisuuden 
käsitteen täsmentämiseksi.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 245
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 42 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä 
maksujen olennaisuuden käsitteen 
täsmentämiseksi.

4. Maksut katsotaan olennaisiksi, jos 
jokin maksu tai samantyyppisten 
maksujen ryhmä ylittää 15 000 euroa. 
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
42 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä 
maksujen olennaisuuden käsitteen 
arvioimiseksi. Maksu katsotaan 
olennaiseksi, jos se vaikuttaa 
huomattavasti maan talouteen tai 
yhteiskuntaan paikallisella, alueellisella 
tai kansallisella tasolla. Komissio 
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varmistaa, että otetaan käyttöön sääntöjä, 
joilla varmistetaan, että mahdollisia raja-
arvoja ei voida kiertää.

Or. en

Tarkistus 246
Giuseppe Gargani

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
42 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä maksujen olennaisuuden 
käsitteen täsmentämiseksi.

4. Tämän direktiivin 9 luvun tavoitteiden 
saavuttamiseksi yritysten on ilmoitettava 
maksut siirtovaluuttana.

Saman tason hallinnolle 
samantyyppisestä verosta suoritettujen 
maksujen julkistamisen raja-arvo on 
miljoona Yhdysvaltojen dollaria.
Jos yritys suorittaa useamman kuin yhden 
maksun saman tason hallinnolle 
samantyyppisestä verosta tiettynä 
ajanjaksona, tällaiset maksut kootaan 
yhteen ennen julkistamisen raja-arvon 
soveltamista.

Or. it

Tarkistus 247
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kertomuksesta on jätettävä pois 
tietyntyyppiset maksut, jotka on suoritettu 
hallitukselle sellaisessa maassa, jonka 
rikoslainsäädännössä kielletään selkeästi 

Poistetaan.
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kyseisentyyppisten maksujen 
julkistaminen. Tällöin yrityksen on 
mainittava, että se ei ole ilmoittanut 
maksuja 1–3 kohdan mukaisesti, sekä 
kyseisen hallituksen nimi.

Or. en

Tarkistus 248
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kertomuksesta on jätettävä pois 
tietyntyyppiset maksut, jotka on suoritettu 
hallitukselle sellaisessa maassa, jonka 
rikoslainsäädännössä kielletään selkeästi 
kyseisentyyppisten maksujen 
julkistaminen. Tällöin yrityksen on 
mainittava, että se ei ole ilmoittanut 
maksuja 1–3 kohdan mukaisesti, sekä 
kyseisen hallituksen nimi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 249
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kertomuksesta on jätettävä pois 
tietyntyyppiset maksut, jotka on suoritettu 
hallitukselle sellaisessa maassa, jonka 
rikoslainsäädännössä kielletään selkeästi 
kyseisentyyppisten maksujen 
julkistaminen. Tällöin yrityksen on 
mainittava, että se ei ole ilmoittanut 
maksuja 1–3 kohdan mukaisesti, sekä 

Poistetaan.
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kyseisen hallituksen nimi.

Or. en

Tarkistus 250
Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kertomuksesta on jätettävä pois 
tietyntyyppiset maksut, jotka on suoritettu 
hallitukselle sellaisessa maassa, jonka 
rikoslainsäädännössä kielletään selkeästi 
kyseisentyyppisten maksujen 
julkistaminen. Tällöin yrityksen on 
mainittava, että se ei ole ilmoittanut 
maksuja 1–3 kohdan mukaisesti, sekä 
kyseisen hallituksen nimi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 251
Dimitar Stoyanov

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kertomuksesta on jätettävä pois 
tietyntyyppiset maksut, jotka on suoritettu 
hallitukselle sellaisessa maassa, jonka 
rikoslainsäädännössä kielletään selkeästi 
kyseisentyyppisten maksujen 
julkistaminen. Tällöin yrityksen on 
mainittava, että se ei ole ilmoittanut 
maksuja 1–3 kohdan mukaisesti, sekä 
kyseisen hallituksen nimi.

Poistetaan.

Or. bg
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Tarkistus 252
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kertomuksesta on jätettävä pois 
tietyntyyppiset maksut, jotka on suoritettu 
hallitukselle sellaisessa maassa, jonka 
rikoslainsäädännössä kielletään selkeästi 
kyseisentyyppisten maksujen 
julkistaminen. Tällöin yrityksen on 
mainittava, että se ei ole ilmoittanut 
maksuja 1–3 kohdan mukaisesti, sekä 
kyseisen hallituksen nimi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 253
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kertomuksesta on jätettävä pois 
tietyntyyppiset maksut, jotka on suoritettu 
hallitukselle sellaisessa maassa, jonka 
rikoslainsäädännössä kielletään selkeästi 
kyseisentyyppisten maksujen 
julkistaminen. Tällöin yrityksen on 
mainittava, että se ei ole ilmoittanut 
maksuja 1–3 kohdan mukaisesti, sekä 
kyseisen hallituksen nimi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 254
Giuseppe Gargani
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Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kertomuksesta on jätettävä pois 
tietyntyyppiset maksut, jotka on suoritettu 
hallitukselle sellaisessa maassa, jonka 
rikoslainsäädännössä kielletään selkeästi 
kyseisentyyppisten maksujen 
julkistaminen. Tällöin yrityksen on 
mainittava, että se ei ole ilmoittanut 
maksuja 1–3 kohdan mukaisesti, sekä 
kyseisen hallituksen nimi.

5. Kertomuksesta on jätettävä pois 
tietyntyyppiset maksut, jotka on suoritettu 
hallitukselle sellaisessa maassa, jonka 
lainsäädännössä tai 
hallintoviranomaisten kanssa laadituissa 
säännöissä tai sopimuksissa kielletään 
kyseisentyyppisten maksujen 
julkistaminen. Jos tällaisia rajoituksia on 
asetettu, yrityksen on mainittava, että se ei 
ole ilmoittanut maksuja 1–3 kohdan 
mukaisesti, sekä kyseisen hallituksen nimi.

Or. it

Tarkistus 255
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset suuret 
yritykset tai yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat 
aarniometsien puunkorjuuta, laativat 
konsolidoidun kertomuksen hallituksille 
suoritetuista maksuista 37 ja 38 artiklan 
mukaisesti, jos kyseinen emoyritys on 
velvollinen laatimaan konsolidoidun 
tilinpäätöksen tämän direktiivin 23 artiklan 
1–6 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset suuret 
yritykset tai yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt laativat konsolidoidun 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista 37 ja 38 artiklan mukaisesti, jos 
kyseinen emoyritys on velvollinen 
laatimaan konsolidoidun tilinpäätöksen 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 256
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset suuret 
yritykset tai yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat 
aarniometsien puunkorjuuta, laativat 
konsolidoidun kertomuksen hallituksille 
suoritetuista maksuista 37 ja 38 artiklan 
mukaisesti, jos kyseinen emoyritys on 
velvollinen laatimaan konsolidoidun 
tilinpäätöksen tämän direktiivin 23 artiklan 
1–6 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset suuret 
yritykset tai yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt laativat konsolidoidun 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista 37 ja 38 artiklan mukaisesti, jos 
kyseinen emoyritys on velvollinen 
laatimaan konsolidoidun tilinpäätöksen 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 257
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset suuret 
yritykset tai yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat 
aarniometsien puunkorjuuta, laativat 
konsolidoidun kertomuksen hallituksille 
suoritetuista maksuista 37 ja 38 artiklan 
mukaisesti, jos kyseinen emoyritys on 
velvollinen laatimaan konsolidoidun 
tilinpäätöksen tämän direktiivin 23 artiklan 
1–6 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset suuret 
yritykset tai yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt laativat konsolidoidun 
kertomuksen hallituksille suoritetuista 
maksuista 37 ja 38 artiklan mukaisesti, jos 
kyseinen emoyritys on velvollinen 
laatimaan konsolidoidun tilinpäätöksen 
tämän direktiivin 23 artiklan 1–6 kohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 258
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset suuret 
yritykset tai yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat 
aarniometsien puunkorjuuta, laativat 
konsolidoidun kertomuksen hallituksille 
suoritetuista maksuista 37 ja 38 artiklan 
mukaisesti, jos kyseinen emoyritys on 
velvollinen laatimaan konsolidoidun 
tilinpäätöksen tämän direktiivin 23 artiklan 
1–6 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset suuret 
yritykset tai yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa, laativat 
konsolidoidun kertomuksen hallituksille 
suoritetuista maksuista 37 ja 38 artiklan 
mukaisesti, jos kyseinen emoyritys on 
velvollinen laatimaan konsolidoidun 
tilinpäätöksen tämän direktiivin 23 artiklan 
1–6 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 259
Giuseppe Gargani

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset suuret 
yritykset tai yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat 
aarniometsien puunkorjuuta, laativat 
konsolidoidun kertomuksen hallituksille 
suoritetuista maksuista 37 ja 38 artiklan 
mukaisesti, jos kyseinen emoyritys on 
velvollinen laatimaan konsolidoidun 
tilinpäätöksen tämän direktiivin 23 artiklan 
1–6 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että sen 
kansallisen lainsäädännön alaiset suuret 
yritykset tai yleisen edun kannalta 
merkittävät yhteisöt, jotka toimivat 
kaivannaisteollisuudessa tai 
metsäteollisuudessa, laativat 
konsolidoidun kertomuksen hallituksille 
tällaisten yritysten ja yleisen edun 
kannalta merkittävien yhteisöjen sekä 
tytäryhtiöiden tai kyseisen yrityksen tai 
yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön valvonnassa olevan yksikön 
suorittamista maksuista 37 ja 38 artiklan 



PE489.397v01-00 90/95 AM\901349FI.doc

FI

mukaisesti, jos kyseinen emoyritys on 
velvollinen laatimaan konsolidoidun 
tilinpäätöksen tämän direktiivin 23 artiklan 
1–6 kohdan mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 260
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yritystä ei tarvitse sisällyttää 
hallituksille suoritettuja maksuja 
koskevaan konsolidoituun kertomukseen, 
jos seuraavista edellytyksistä ainakin yksi 
täyttyy:

Poistetaan.

(a) huomattavat ja pitkäaikaiset 
rajoitukset estävät merkittävästi 
emoyritystä käyttämästä oikeuksiaan, 
joita sillä on kyseisen yrityksen varoihin 
tai johtoon nähden,
(b) tiedot, jotka tarvitaan tämän 
direktiivin mukaiseen hallituksille 
suoritettuja maksuja koskevan 
konsolidoidun kertomuksen laatimiseen, 
eivät ole saatavissa ilman suhteettomia 
kustannuksia tai kohtuutonta viivytystä.

Or. en

Tarkistus 261
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Yritystä ei tarvitse sisällyttää 3. Yritystä ei tarvitse sisällyttää 
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hallituksille suoritettuja maksuja 
koskevaan konsolidoituun kertomukseen, 
jos seuraavista edellytyksistä ainakin yksi 
täyttyy:

hallituksille suoritettuja maksuja 
koskevaan konsolidoituun kertomukseen, 
jos seuraavista edellytyksistä ainakin yksi 
täyttyy, edellyttäen että myös maksun 
suorittavan, yritykseen kuuluvan yksikön 
tilinpäätökset jätetään konsolidoitujen 
tilinpäätösten ulkopuolelle kyseiseltä 
raportointikaudelta, mutta ei muissa 
tapauksissa:

Or. en

Tarkistus 262
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 37 artiklassa tarkoitettu kertomus ja 
39 artiklassa tarkoitettu konsolidoitu 
kertomus, jotka koskevat hallituksille 
suoritettuja maksuja, on julkistettava 
noudattaen kunkin jäsenvaltion 
lainsäädännössä säädettyä, direktiivin 
2009/101/EY 2 luvun mukaista menettelyä.

Edellä 37 artiklassa tarkoitettu kertomus ja 
39 artiklassa tarkoitettu konsolidoitu 
kertomus, jotka koskevat hallituksille 
suoritettuja maksuja, on julkistettava 
noudattaen kunkin jäsenvaltion 
lainsäädännössä säädettyä, direktiivin 
2009/101/EY 2 luvun mukaista menettelyä. 
Lisäksi Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen kokoaa 
yhteen julkaistavia tietoja 37 ja 
39 artiklassa tarkoitettujen kertomusten 
perusteella. Tiedot ovat saatavilla 
internetissä ja ne merkitään sähköisesti 
tärkeimpiin analyyttisiin kategorioihin.

Or. en

Tarkistus 263
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
luvun täytäntöönpanoa ja toimivuutta 
erityisesti raportointivelvollisuuksien 
soveltamisalan ja hankekohtaista 
raportointia koskevien yksityiskohtaisten 
sääntöjen osalta ja antaa niistä 
kertomuksen. Uudelleentarkastelussa olisi 
myös otettava huomioon kansainvälinen 
kehitys ja tarkasteltava kilpailukykyyn ja 
energian huoltovarmuuteen kohdistuvia 
vaikutuksia. Uudelleentarkastelu olisi 
saatava päätökseen viimeistään viiden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta. Kertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
tarvittaessa yhdessä 
lainsäädäntöehdotuksen kanssa.

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
luvun täytäntöönpanoa ja toimivuutta 
erityisesti raportointivelvollisuuksien 
soveltamisalan ja hankekohtaista 
raportointia koskevien yksityiskohtaisten 
sääntöjen osalta ja antaa niistä 
kertomuksen. Uudelleentarkastelussa olisi 
myös otettava huomioon kansainvälinen 
kehitys ja tarkasteltava kilpailukykyyn ja 
energian huoltovarmuuteen kohdistuvia 
vaikutuksia. Siinä olisi pohdittava myös 
sitä, olisiko kaivannaisteollisuudessa 
toimiville tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittaville yrityksille asetetut 
raportointivaatimukset ulotettava 
koskemaan myös kalatalousalaa. 
Uudelleentarkastelu olisi saatava 
päätökseen viimeistään neljän vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. 
Kertomus toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, tarvittaessa 
yhdessä lainsäädäntöehdotuksen kanssa.

Or. en

Tarkistus 264
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
luvun täytäntöönpanoa ja toimivuutta 
erityisesti raportointivelvollisuuksien 
soveltamisalan ja hankekohtaista 
raportointia koskevien yksityiskohtaisten 
sääntöjen osalta ja antaa niistä 
kertomuksen. Uudelleentarkastelussa olisi 
myös otettava huomioon kansainvälinen 
kehitys ja tarkasteltava kilpailukykyyn ja 
energian huoltovarmuuteen kohdistuvia 

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
luvun täytäntöönpanoa ja toimivuutta 
erityisesti raportointivelvollisuuksien 
soveltamisalan ja hankekohtaista 
raportointia koskevien yksityiskohtaisten 
sääntöjen osalta ja antaa niistä 
kertomuksen. Uudelleentarkastelussa olisi 
myös otettava huomioon kansainvälinen 
kehitys, pyrittävä saavuttamaan alan 
kansainväliset normit ja raportoitava 
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vaikutuksia. Uudelleentarkastelu olisi 
saatava päätökseen viimeistään viiden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta. Kertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
tarvittaessa yhdessä 
lainsäädäntöehdotuksen kanssa.

tämän lainsäädännön vaikutuksista 
kolmansiin maihin, erityisesti pyrittäessä 
tavoitteeseen lisätä hallituksille 
suoritettavien maksujen avoimuutta. 
Uudelleentarkastelu olisi saatava 
päätökseen viimeistään kahden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. 
Kertomus toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, tarvittaessa 
yhdessä lainsäädäntöehdotuksen kanssa.

Or. en

Tarkistus 265
Giuseppe Gargani

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
luvun täytäntöönpanoa ja toimivuutta 
erityisesti raportointivelvollisuuksien 
soveltamisalan ja hankekohtaista 
raportointia koskevien yksityiskohtaisten 
sääntöjen osalta ja antaa niistä 
kertomuksen. Uudelleentarkastelussa olisi 
myös otettava huomioon kansainvälinen 
kehitys ja tarkasteltava kilpailukykyyn ja 
energian huoltovarmuuteen kohdistuvia 
vaikutuksia. Uudelleentarkastelu olisi 
saatava päätökseen viimeistään viiden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta. Kertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
tarvittaessa yhdessä 
lainsäädäntöehdotuksen kanssa.

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
luvun täytäntöönpanoa ja toimivuutta 
erityisesti avoimuusvelvoitteeseen 
liittyvien kustannusten ja hyötyjen sekä 
raportointivelvollisuuksien soveltamisalan 
osalta, mukaan luettuina hankekohtaista 
raportointia koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt, ja antaa niistä kertomuksen. 
Uudelleentarkastelussa olisi myös otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys ja 
tarkasteltava EU:n teollisuuden 
kilpailukykyyn ja energian 
huoltovarmuuteen kohdistuvia vaikutuksia. 
Uudelleentarkastelu olisi saatava 
päätökseen viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. 
Kertomus toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, tarvittaessa 
yhdessä lainsäädäntöehdotuksen kanssa.

Or. it
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Tarkistus 266
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla

Komission teksti Tarkistus

42 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen Poistetaan.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään 1 artiklan 2 kohdassa, 3 
artiklan 10 kohdassa ja 38 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi 50 artiklassa 
tarkoitetusta päivästä alkaen.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 1 artiklan 
2 kohdassa, 3 artiklan 10 kohdassa ja 38 
artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan, 3 
artiklan 10 kohdan ja 38 artiklan 
4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
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ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. fr

Tarkistus 267
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan, 3 
artiklan 10 kohdan ja 38 artiklan 4 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan, 
3 artiklan 10 kohdan ja 38 artiklan 
4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.

Or. en


