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Pakeitimas 101
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) metinėse finansinėse ataskaitose turėtų 
būti parodytas tikras ir teisingas įmonės 
turto ir įsipareigojimų, finansinės būklės, 
pelno arba nuostolių vaizdas. Todėl reikėtų 
patvirtinti privalomą standartinę balanso ir 
pelno (nuostolių) ataskaitos formą ir 
nustatyti informacijos, kuri turi būti 
pateikta finansinių ataskaitų aiškinamajame 
rašte ir vadovybės pranešime, minimumą. 
Pagal principą „visų pirma galvoti apie 
mažuosius“ mažosioms įmonėms taikomi 
privalomi reikalavimai turėtų būti visiškai 
suderinti teisės aktais. Siekiant išvengti 
neproporcingos naštos šioms įmonėms, 
valstybės narės neturėtų turėti teisės 
reikalauti pateikti papildomos 
informacijos. Tačiau valstybės narės gali 
nustatyti papildomus reikalavimus 
vidutinėms ir didžiosioms įmonėms;

(6) metinėse finansinėse ataskaitose turėtų 
būti parodytas tikras ir teisingas įmonės 
turto ir įsipareigojimų, finansinės būklės, 
pelno arba nuostolių vaizdas. Tikras ir 
teisingas vaizdas – tai būtinasis ataskaitų 
teikimo standartas, siekiant patvirtinti 
bendrovės direktorių įsipareigojimus, taip 
pat tai, kad bendrovė gali tęsti veiklą 
remiantis jos balanse nurodytu grynuoju 
turtu, kurio pakanka skolintojo 
interesams remti1. Šiuo patikrinimu 
reikalaujama užtikrinti, kad nebūtų 
nurodomas didesnis už savo realizuotiną 
sumą turtas ir būtų įtraukiami būsimi 
įsipareigojimai ir būsimi neapibrėžtieji 
įsipareigojimai. Be to, reikėtų patvirtinti 
privalomą standartinę balanso ir pelno 
(nuostolių) ataskaitos formą ir nustatyti 
informacijos, kuri turi būti pateikta 
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte ir 
vadovybės pranešime, minimumą. Pagal 
principą „visų pirma galvoti apie 
mažuosius“ mažosioms įmonėms taikomi 
privalomi reikalavimai turėtų būti visiškai 
suderinti teisės aktais. Siekiant išvengti 
neproporcingos naštos šioms įmonėms, 
valstybės narės neturėtų turėti teisės 
reikalauti pateikti papildomos 
informacijos. Tačiau valstybės narės gali 
nustatyti papildomus reikalavimus 
vidutinėms ir didžiosioms įmonėms;

__________________
11996 m. birželio 27 d. Europos 
Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-
234/64 Tomberger prieš Gebrüder von 
der Wettern (1996 m. Rink., p. I–03133); 
ir 1999 m. rugsėjo 14 d. sprendimas byloje 
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C-275/97 Vokietija prieš ES 
Bauunternehmung (1999 m. Rink., p. I–
05331). Be to, žr. 1976 m. gruodžio 13 d. 
Antrąją bendrovių teisės direktyvą dėl 
apsaugos priemonių, kurių valstybės 
narės, siekdamos tokias priemones 
suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 58 
straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų 
akcinių bendrovių, jų narių ir kitų 
interesų apsaugai, bendroves steigiant, 
palaikant ir keičiant jų kapitalą, 
koordinavimo (OL L 26, 1977 1 31, p. 1), 
šioje direktyvoje taip pat numatomas 
grynojo turto patikrinimas, kuriuo 
siekiama nustatyti, ar galima mokėti 
dividendus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina išsamiau paaiškinti, ką tikras ir teisingas vaizdas reiškia teisėje, nes įvairiose vietose 
atsirado neaiškumų, kurie nėra suderinami su šio termino dabartine reikšme teisėje. Taigi šie 
neatitikimai nereikalingi tikro ir teisingo vaizdo reikalavimui ir daro neigiamą poveikį juo 
pagrįstiems ataskaitų funkciniams reikalavimams. Komisija neteisingai mano, kad tikras ir 
teisingas vaizdas – tai standartų laikymosi rezultatas, nes iš tiesų tai yra pagrindinis 
standartas pats savaime.

Pakeitimas 102
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) valstybės narės primygtinai 
raginamos kurti elektroninio skelbimo 
sistemas, kurios sudarytų sąlygas 
apskaitos duomenis, įskaitant teisės aktų 
nustatytas finansines ataskaitas, įmonėms 
pateikti tik vieną kartą ir tokia forma, kad 
daugelis vartotojų galėtų lengvai su tais 
duomenimis susipažinti ir juos naudoti. 
Tačiau tokios sistemos neturėtų būti našta 

(27) suderintas elektroninis ataskaitų 
teikimo formatas būtų labai palankus 
Sąjungoje įsteigtoms įmonėms, nes jis 
palengvintų vieno langelio principu 
grindžiamos ataskaitų teikimo sistemos, 
kurią būtų galima panaudoti ir kitose 
srityse, kūrimą. Todėl finansinių 
ataskaitų ruošimas naudojant išplėstinę 
veiklos ataskaitų kalbą turėtų būti 
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mažosioms ir vidutinėms įmonėms; privalomas nuo 2018 m. sausio 1 d., 
praėjus tinkamam laikotarpiui nuo 
rengimo ir bandymo etapo. Tačiau tokios 
sistemos kūrimas neturėtų būti našta 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

Or. de

Pakeitimas 103
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) metinės finansinės ataskaitos ir 
konsoliduotosios finansinės ataskaitos 
turėtų būti audituojamos. Reikalavimas, 
kad audito nuomonė turėtų rodyti, ar 
metinėse ar konsoliduotosiose finansinėse 
ataskaitose parodytas tikras ir teisingas 
vaizdas pagal atitinkamą finansinės 
atskaitomybės tvarką, neapriboja tos 
nuomonės apimties, bet paaiškina 
kontekstą, kuriame ji pareiškiama. Ši 
audito prievolė neturėtų būti taikoma 
mažųjų įmonių metinėms finansinėms 
ataskaitoms, nes auditas gali būti didelė 
administracinė našta šios kategorijos 
įmonėms, o daugelio mažųjų įmonių 
akcininkai ir vadovai yra tie patys 
asmenys, todėl nėra didelio poreikio, kad 
trečiasis asmuo suteiktų užtikrinimą dėl 
finansinių ataskaitų;

(31) metinės finansinės ataskaitos ir 
konsoliduotosios finansinės ataskaitos 
turėtų būti audituojamos. Reikalavimas, 
kad audito nuomonė turėtų rodyti, ar 
metinėse ar konsoliduotosiose finansinėse 
ataskaitose parodytas tikras ir teisingas 
vaizdas. Ši audito prievolė neturėtų būti 
taikoma mažųjų įmonių metinėms 
finansinėms ataskaitoms, nes auditas gali 
būti didelė administracinė našta šios 
kategorijos įmonėms, o daugelio mažųjų 
įmonių akcininkai ir vadovai yra tie patys 
asmenys, todėl nėra didelio poreikio, kad 
trečiasis asmuo suteiktų užtikrinimą dėl 
finansinių ataskaitų;

Or. en

Pagrindimas

Tikras ir teisingas vaizdas pats savaime yra tikslas, kaip nurodyta 6 konstatuojamojoje dalyje, 
o ne kažko laikymasis, kaip buvo pateikiama išbrauktame tekste. Kaip atskaitomybės tvarka, 
tiek Apskaitos direktyvos, tiek tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS) turėtų 
būti suderinti su tikro ir teisingo vaizdo principu, o ne atvirkščiai.
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Pakeitimas 104
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(32) siekiant numatyti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą didžiosios 
įmonės arba viešojo intereso įmonės turėtų 
ataskaitoje kasmet atskleisti mokėjimus, 
atliktus šalių, kuriose jos veikia, valdžios 
institucijoms. Tokios įmonės veikia šalyse, 
turinčiose daug gamtos išteklių, visų pirma 
rūdų, naftos, gamtinių dujų ir neliestų 
miškų. Į ataskaitą, kuri turėtų būti 
finansinių ataskaitų aiškinamųjų raštų 
dalis, taip pat reikėtų įtraukti tam tikrą 
susijusią informaciją. Šiomis 
priemonėmis siekiama investuotojams 
suteikti galimybę priimti labiau pagrįstus 
sprendimus, kuriais būtų gerinamas 
įmonių valdymas ir didinama jų 
atskaitomybė bei padedama mažinti 
mokesčių vengimą. Ataskaitoje 
pateikiama informacija turėtų būti 
atskleidžiama pagal atskiras šalis, o 
gavybos pramonės ar neliestų miškų 
medienos ruošos sektoriuose veikiančioms 
įmonėms numatomi tam tikri papildomi 
ataskaitų teikimo reikalavimai pagal 
atskirus projektus;

Or. en

Pakeitimas 105
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant numatyti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, gavybos 

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

įmonės arba viešojo intereso įmonės, kaip 
savo metinių finansinių ataskaitų dalį, 
turėtų atskleisti reikšmingus mokėjimus, 
atliktus šalių, kuriose jos veikia, valdžios 
institucijoms. Tokios įmonės, kurios veikia 
šalyse, turinčiose daug gamtos išteklių, 
visų pirma rūdų, naftos, gamtinių dujų ir 
neliestų miškų, į savo metines finansines 
ataskaitas turėtų įtraukti mokėjimų tipus, 
atitinkančius tuos, kuriuos atskleidžia 
įmonės, dalyvaujančios Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvoje. Ši iniciatyva taip 
pat papildo ES veiksmų planą dėl miškų 
teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos 
(angl. FLEGT) ir Medienos reglamentą, 
kuriuo reikalaujama, kad medienos 
produktų prekiautojai taikytų deramo 
patikrinimo sistemą, kad neteisėtai 
paruošta mediena nepatektų į ES rinką;

Or. en

Pakeitimas 106
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant numatyti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, gavybos 
arba neliestų miškų medienos ruošos 
sektoriuose veikiančios didžiosios įmonės 
arba viešojo intereso įmonės turėtų 
atskiroje ataskaitoje kasmet atskleisti 
reikšmingus mokėjimus, atliktus šalių, 
kuriose jos veikia, valdžios institucijoms. 
Tokios įmonės veikia šalyse, turinčiose 
daug gamtos išteklių, visų pirma, rūdų, 
naftos, gamtinių dujų ir neliestų miškų. Į 
ataskaitą reikėtų įtraukti mokėjimų tipus, 
atitinkančius tuos, kuriuos atskleidžia 
įmonės, dalyvaujančios Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvoje. Ši iniciatyva taip 

(32) ) siekiant numatyti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, 
didžiosios įmonės arba viešojo intereso 
įmonės, kaip savo metinės ataskaitos dalį, 
turėtų atskleisti reikšmingus mokėjimus, 
atliktus šalių, kuriose jos veikia, valdžios 
institucijoms, ir kitą susijusią informaciją. 
Tokios įmonės veikia šalyse, turinčiose 
daug gamtos išteklių, visų pirma rūdų, 
naftos, gamtinių dujų ir neliestų miškų. Į 
ataskaitą reikėtų įtraukti mokėjimų tipus, 
atitinkančius tuos, kuriuos atskleidžia 
įmonės, dalyvaujančios Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvoje. Ši informacija 
turėtų būti atskleidžiama kaip metinio 
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pat papildo ES veiksmų planą dėl miškų 
teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos 
(angl. FLEGT) ir Medienos reglamentą, 
kuriuo reikalaujama, kad medienos 
produktų prekiautojai taikytų deramo 
patikrinimo sistemą, kad neteisėtai 
paruošta mediena nepatektų į ES rinką;

pranešimo dalis ir joje turėtų būti 
nurodomi mokėjimų tipai, remiantis tais, 
kuriuos atskleidžia įmonės, 
dalyvaujančios Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvoje, be to, joje 
pilietinei visuomenei, įskaitant 
investuotojus, turėtų būti teikiama kita 
susijusi informacija. Šioje ataskaitoje 
informacija turėtų būti pateikiama apie 
patronuojamųjų įmonių, partnerių, 
bendrųjų įmonių, nuolatinių įmonių 
veiklą ir kituose prekybos susitarimuose 
numatytą veiklą, jeigu ji konsoliduota 
atitinkamos įmonės arba subjekto 
metinėse finansinėse ataskaitose, be to, 
šioje ataskaitoje turėtų būti nurodoma 
įmonę sudarančių vienetų apyvarta 
(įskaitant trečiosios šalies ir grupės vidaus 
apyvartą), dėl kurios gali reikėti atlikti 
mokėjimus, ir kiekvienoje šalyje 
pagamintas kiekis, ikimokestinis pelnas, 
faktinės mokesčių normos, bendras 
įdarbintų asmenų skaičius ir jų bendra 
atlyginimo suma bei išlaidos investicijoms 
į ilgalaikį turtą per ataskaitinį laikotarpį 
ir (gavybos ir miškų medienos ruošos 
sektoriuose veikiančių įmonių atveju) 
gamybos mastas. Ši iniciatyva taip pat 
papildo ES veiksmų planą dėl miškų teisės 
aktų vykdymo, valdymo ir prekybos (angl. 
FLEGT) ir Medienos reglamentą, kuriuo 
reikalaujama, kad medienos produktų 
prekiautojai taikytų deramo patikrinimo 
sistemą, kad neteisėtai paruošta mediena 
nepatektų į ES rinką;

Or. en

Pakeitimas 107
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(32) siekiant numatyti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, gavybos 
arba neliestų miškų medienos ruošos 
sektoriuose veikiančios didžiosios įmonės 
arba viešojo intereso įmonės turėtų savo 
metinėse finansinėse ataskaitose atskleisti 
visus mokėjimus, atliktus šalių, kuriose jos 
veikia, valdžios institucijoms. Tokios 
įmonės veikia šalyse, turinčiose daug 
gamtos išteklių, visų pirma, rūdų, naftos, 
gamtinių dujų ir neliestų miškų. Į ataskaitą 
reikėtų įtraukti mokėjimų tipus, remiantis 
tais, kuriuos atskleidžia įmonės, 
dalyvaujančios Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvoje. Ši iniciatyva taip 
pat papildo ES veiksmų planą dėl miškų 
teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos 
(angl. FLEGT)ir Medienos reglamentą, 
kuriuo reikalaujama, kad medienos 
produktų prekiautojai taikytų deramo 
patikrinimo sistemą, kad neteisėtai 
paruošta mediena nepatektų į ES rinką;

Or. en

Pakeitimas 108
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

įtraukti mokėjimų tipus, atitinkančius tuos, 
kuriuos atskleidžia įmonės, dalyvaujančios 
Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvoje;

Or. de

Pakeitimas 109
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) ataskaitos turėtų padėti daug išteklių 
turinčių šalių valdžios institucijoms 
įgyvendinti Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvos principus ir kriterijus ir savo 
piliečiams atsiskaityti už mokėjimus, 
gaunamus iš gavybos pramonės arba 
neliestų miškų medienos ruošos įmonių, 
veikiančių jų jurisdikcijoje. Ataskaitoje 
informacija turėtų būti atskleidžiama 
pagal atskiras šalis ir projektus, kai 
projektas laikomas žemiausio lygmens 
operaciniu ataskaitas teikiančiu vienetu, 
kuriame reguliariai rengiami vidiniai 
vadovybės pranešimai, pvz., koncesija, 
geografinė teritorija ir pan., ir kai 
mokėjimai priskirti prie tokių projektų. 
Atsižvelgiant į bendrą tikslą šiose šalyse 
skatinti tinkamą valdymą, skelbtinų 
mokėjimų reikšmingumą reikėtų įvertinti 
valdžios institucijos gavėjos atžvilgiu. 
Būtų galima numatyti įvairius 
reikšmingumo kriterijus, pvz., mokėjimų 

(33) gavybos pramonės arba neliestų miškų 
medienos ruošos sektoriuose veikiančios 
didžiosios įmonės arba viešojo intereso 
įmonės ataskaitose taip pat turėtų 
atskleisti valdžios institucijoms atliktus 
mokėjimus pagal atskirus projektus, kai 
projektas yra sutarties, licencijos, 
nuomos, koncesijos ar kito teisinio 
susitarimo, pagal kurį randasi įmonės 
mokesčiai ir su pajamomis susiję 
įsipareigojimai kiekvienoje šalyje, kurioje 
ši įmonė veikia, atitikmuo; tuo atveju, kai 
bet kokie mokėjimų įsipareigojimai kyla 
remiantis kitokiu pagrindu, informacija 
taip pat turėtų būti atskleidžiama 
remiantis šiuo pagrindu. Vis dėlto 
informacijos atskleidimo pagal atskirus 
projektus reikalavimai turėtų būti taikomi 
tik tiems projektams, kuriems bendra 
mokėjimų suma viršija 50 000 EUR. Į 
ataskaitas reikėtų įtraukti mokėjimų tipus, 
atitinkančius tuos, kuriuos atskleidžia 
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absoliuti suma arba procentinė riba (pvz., 
mokėjimai, viršijantys tam tikrą šalies 
BVP procentinį dydį), kuriuos galima 
apibrėžti deleguotuoju teisės aktu. 
Ataskaitų teikimo tvarka turėtų būti 
peržiūrėta ir Komisija turėtų pateikti 
ataskaitą apie ją per penkerius metus nuo 
direktyvos įsigaliojimo pradžios. Atliekant 
peržiūrą reikėtų apsvarstyti tvarkos 
veiksmingumą ir atsižvelgti į tarptautinius 
pokyčius, įskaitant konkurencingumo ir 
energetinio saugumo klausimus. Atliekant 
peržiūrą taip pat reikėtų atsižvelgti į 
informacijos apie mokėjimus rengėjų ir 
vartotojų patirtį ir apsvarstyti, ar būtų 
tikslinga įtraukti papildomą informaciją 
apie mokėjimus, pvz., efektyviuosius 
mokesčių tarifus ir informaciją apie 
gavėjus, kaip antai banko sąskaitos 
rekvizitus;

įmonės, dalyvaujančios Gavybos 
pramonės skaidrumo iniciatyvoje. Ši 
iniciatyva taip pat papildo ES veiksmų 
planą dėl miškų teisės aktų vykdymo, 
valdymo ir prekybos (FLEGT)1 ir 
Medienos reglamentą2, kuriais 
reikalaujama, kad medienos produktų 
prekiautojai taikytų deramo patikrinimo 
sistemą, kad neteisėtai paruošta mediena 
nepatektų į ES rinką. Ataskaitos turėtų 
padėti daug išteklių turinčių šalių valdžios 
institucijoms įgyvendinti Gavybos 
pramonės skaidrumo iniciatyvos principus 
ir kriterijus ir savo piliečiams atsiskaityti 
už mokėjimus, gaunamus iš gavybos 
pramonės arba neliestų miškų medienos 
ruošos įmonių, veikiančių jų jurisdikcijos 
ribose;

______________
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2005:347:0001:0006:LT:PDF.
2 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010. 
Bendrovės, kurios dėl medienos produktų 
importo yra prisiėmusios ES savanoriškus 
įsipareigojimus, bus nuo šios prievolės 
atleidžiamos.

Or. en

Pakeitimas 110
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) ataskaitos turėtų padėti daug išteklių 
turinčių šalių valdžios institucijoms 
įgyvendinti Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvos principus ir kriterijus ir savo 

(33) ataskaitos turėtų padėti valdžios 
institucijoms labiau atsiskaityti savo 
piliečiams už mokėjimus, gaunamus iš 
įmonių, veikiančių jų jurisdikcijoje. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:347:0001:0006:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:347:0001:0006:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:347:0001:0006:LT:PDF
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piliečiams atsiskaityti už mokėjimus, 
gaunamus iš gavybos pramonės arba 
neliestų miškų medienos ruošos įmonių, 
veikiančių jų jurisdikcijoje. Ataskaitoje 
informacija turėtų būti atskleidžiama pagal 
atskiras šalis ir projektus, kai projektas 
laikomas žemiausio lygmens operaciniu 
ataskaitas teikiančiu vienetu, kuriame 
reguliariai rengiami vidiniai vadovybės 
pranešimai, pvz., koncesija, geografinė 
teritorija ir pan., ir kai mokėjimai priskirti 
prie tokių projektų. Atsižvelgiant į bendrą 
tikslą šiose šalyse skatinti tinkamą 
valdymą, skelbtinų mokėjimų 
reikšmingumą reikėtų įvertinti valdžios 
institucijos gavėjos atžvilgiu. Būtų galima 
numatyti įvairius reikšmingumo 
kriterijus, pvz., mokėjimų absoliuti suma 
arba procentinė riba (pvz., mokėjimai, 
viršijantys tam tikrą šalies BVP procentinį 
dydį), kuriuos galima apibrėžti 
deleguotuoju teisės aktu. Ataskaitų 
teikimo tvarka turėtų būti peržiūrėta ir 
Komisija turėtų pateikti ataskaitą apie ją 
per penkerius metus nuo direktyvos 
įsigaliojimo pradžios. Atliekant peržiūrą 
reikėtų apsvarstyti tvarkos veiksmingumą 
ir atsižvelgti į tarptautinius pokyčius, 
įskaitant konkurencingumo ir energetinio 
saugumo klausimus. Atliekant peržiūrą 
taip pat reikėtų atsižvelgti į informacijos 
apie mokėjimus rengėjų ir vartotojų 
patirtį ir apsvarstyti, ar būtų tikslinga 
įtraukti papildomą informaciją apie 
mokėjimus, pvz., efektyviuosius mokesčių 
tarifus ir informaciją apie gavėjus, kaip 
antai banko sąskaitos rekvizitus;

Ataskaitoje informacija turėtų būti 
atskleidžiama pagal atskiras šalis. Gavybos 
pramonės arba neliestų miškų medienos 
ruošos įmonės informaciją taip pat turėtų 
atskleisti pagal atskirus projektus, kai 
projektas laikomas veikla, kuri 
reglamentuojama pagal licenciją, nuomą, 
koncesiją ar panašų teisinį susitarimą. 
Tuo atveju, kai bet kokie mokėjimų 
įsipareigojimai kyla remiantis kitokiu 
pagrindu, ataskaitos taip pat turėtų būti 
teikiamos remiantis šiuo pagrindu. 
Atsižvelgiant į bendrą tikslą skatinti 
tinkamą valdymą, reikėtų skelbti visų 
rūšių mokėjimus, jeigu jie vietos, regionų 
ar nacionaliniu lygmenimis daro didelį 
poveikį šalies ekonomikai ar visuomenei, 
ir visomis nustatytomis ribomis šį poveikį 
reikėtų kontroliuoti. Reikėtų taikyti 
taisykles, kuriomis būtų užtikrinama, kad 
jokių ribų nebūtų galima apeiti. Ataskaitų 
teikimo tvarka turėtų būti peržiūrėta ir 
Komisija turėtų pateikti ataskaitą apie ją 
per dvejus metus nuo direktyvos 
įsigaliojimo pradžios. Atliekant peržiūrą 
reikėtų atsižvelgti į tarptautinius pokyčius, 
su pasauliniais standartais šioje srityje 
susijusią pažangą ir pateikti informaciją 
apie šio teisės akto poveikį trečiosioms 
šalims, visų pirma siekiant su didesniu 
mokėjimų valdžios institucijoms 
skaidrumu susijusių tikslų;

Or. en

Pakeitimas 111
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(33) be kitų savanoriškų ataskaitų teikimo 
standartų, atskleidžiama informacija 
turėtų padėti daug išteklių turinčių šalių 
valdžios institucijoms įgyvendinti Gavybos 
pramonės skaidrumo iniciatyvos principus 
ir kriterijus ir savo piliečiams atsiskaityti 
už mokėjimus, gaunamus iš įmonių, 
veikiančių jų jurisdikcijoje. Informacija 
turėtų būti atskleidžiama pagal atskiras 
šalis ir projektus, kai projektas laikomas 
žemiausio lygmens operaciniu ataskaitas 
teikiančiu vienetu, pvz., sutartis, licencija, 
nuoma ar kitas teisinis susitarimas, pagal 
kurį reglamentuojama įmonės veikla ir dėl 
kurio randasi tam tikrų įsipareigojimų, 
taip pat kai mokėjimai priskirti prie tokių 
projektų, jeigu bet kuris mokėjimas ar tos 
pačios rūšies mokėjimų grupė viršija 
100 000 EUR. Ataskaitų teikimo tvarka 
turėtų būti peržiūrėta ir Komisija turėtų 
pateikti ataskaitą apie ją per trejus metus 
nuo direktyvos įsigaliojimo pradžios. 
Atliekant peržiūrą reikėtų apsvarstyti 
tvarkos veiksmingumą ir atsižvelgti į 
tarptautinius pokyčius, įskaitant 
konkurencingumo ir energetinio saugumo 
klausimus. Atliekant peržiūrą taip pat 
reikėtų atsižvelgti į informacijos apie 
mokėjimus rengėjų ir vartotojų patirtį ir 
apsvarstyti, ar būtų tikslinga įtraukti 
papildomą finansinę informaciją ir 
informaciją apie gavėjus, kaip antai banko 
sąskaitos rekvizitus;

Or. en
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Pakeitimas 112
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 113
Giuseppe Gargani

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) ataskaitos turėtų padėti daug išteklių 
turinčių šalių valdžios institucijoms 
įgyvendinti Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvos principus ir kriterijus[30] ir 
savo piliečiams atsiskaityti už mokėjimus, 
gaunamus iš gavybos pramonės arba 
neliestų miškų medienos ruošos įmonių, 
veikiančių jų jurisdikcijoje. Ataskaitoje 
informacija turėtų būti atskleidžiama pagal 
atskiras šalis ir projektus, kai projektas 
laikomas žemiausio lygmens operaciniu 
ataskaitas teikiančiu vienetu, kuriame 
reguliariai rengiami vidiniai vadovybės 
pranešimai, pvz., koncesija, geografinė 
teritorija ir pan., ir kai mokėjimai priskirti 
prie tokių projektų. Atsižvelgiant į bendrą 
tikslą šiose šalyse skatinti tinkamą 
valdymą, skelbtinų mokėjimų 
reikšmingumą reikėtų įvertinti valdžios 
institucijos gavėjos atžvilgiu. Būtų galima 
numatyti įvairius reikšmingumo 
kriterijus, pvz., mokėjimų absoliuti suma 
arba procentinė riba (pvz., mokėjimai, 
viršijantys tam tikrą šalies BVP procentinį 
dydį), kuriuos galima apibrėžti 
deleguotuoju teisės aktu. Ataskaitų 
teikimo tvarka turėtų būti peržiūrėta ir 
Komisija turėtų pateikti ataskaitą apie ją 
per penkerius metus nuo direktyvos 
įsigaliojimo pradžios. Atliekant peržiūrą 
reikėtų apsvarstyti tvarkos veiksmingumą 
ir atsižvelgti į tarptautinius pokyčius, 
įskaitant konkurencingumo ir energetinio 
saugumo klausimus. Atliekant peržiūrą taip 

(33) ataskaitos turėtų padėti daug išteklių 
turinčių šalių valdžios institucijoms 
įgyvendinti Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvos principus ir kriterijus[30] ir 
savo piliečiams atsiskaityti už mokėjimus, 
gaunamus iš gavybos pramonės arba 
neliestų miškų medienos ruošos įmonių, 
veikiančių jų jurisdikcijoje. Ataskaitoje 
informacija turės būti atskleidžiama pagal 
atskiras šalis ir nacionalines, federalines, 
regionines ir vietos valdžios institucijas. 
Atsižvelgiant į tikslą šiose šalyse skatinti 
tinkamą valdymą ir mažinti didelių 
valdžios sektoriaus pajamų neteisėtą 
pasisavinimą, taip pat į didesnio 
skaidrumo poreikį ir būtinybę užtikrinti 
tinkamą išlaidų ir naudos pusiausvyrą bei 
Europos įmonių konkurencingumą, turi 
būti nustatyti bendri atskleidimo 
reikalavimai. Ataskaitų teikimo tvarka 
turėtų būti peržiūrėta ir Komisija turėtų 
pateikti ataskaitą apie ją per trejus metus 
nuo direktyvos įsigaliojimo pradžios. 
Atliekant peržiūrą reikėtų apsvarstyti 
tvarkos veiksmingumą ir atsižvelgti į 
tarptautinius pokyčius, įskaitant 
konkurencingumo ir energetinio saugumo 
klausimus. Atliekant peržiūrą taip pat 
reikėtų atsižvelgti į informacijos apie 
mokėjimus rengėjų ir vartotojų patirtį ir 
apsvarstyti, ar būtų tikslinga sumažinti ar 
praplėsti atskleidimo įsipareigojimus, ar 
stiprinti ir remti trečiųjų šalių gebėjimų 
stiprinimo (įgūdžių ugdymo, teritorijų, 
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pat reikėtų atsižvelgti į informacijos apie 
mokėjimus rengėjų ir vartotojų patirtį ir 
apsvarstyti, ar būtų tikslinga įtraukti 
papildomą informaciją apie mokėjimus, 
pvz., efektyviuosius mokesčių tarifus ir 
informaciją apie gavėjus, kaip antai 
banko sąskaitos rekvizitus;

kurioms skiriamos lėšos, galimybių) 
priemones;

Or. it

Pakeitimas 114
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) ataskaitų apie valdžios institucijoms 
atliktus mokėjimus teikimo tvarka turėtų 
būti peržiūrėta ir apie ją Komisija turėtų 
pateikti ataskaitą per ketverius metus nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
Atliekant peržiūrą reikėtų apsvarstyti 
tvarkos veiksmingumą ir atsižvelgti į 
tarptautinius pokyčius, įskaitant 
konkurencingumo ir energetinio saugumo 
klausimus. Be to, reikėtų apsvarstyti, ar 
ataskaitų teikimo įpareigojimai, kurie 
taikomi gavybos arba neliestų miškų 
medienos ruošos sektoriuose veikiančioms 
įmonėms, taip pat turėtų būti taikomi tam 
tikriems pramonės sektoriams, visų pirma 
žuvininkystės sektoriui. Atliekant peržiūrą 
taip pat reikėtų atsižvelgti į informacijos 
apie mokėjimus rengėjų ir vartotojų 
patirtį ir apsvarstyti, ar būtų tikslinga 
įtraukti papildomą informaciją apie 
mokėjimus, pvz., efektyviuosius mokesčių 
tarifus ir informaciją apie gavėjus, kaip 
antai banko sąskaitos rekvizitus;

Or. en
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Pakeitimas 115
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekiant atsižvelgti į būsimus valstybių 
narių įstatymų ir Sąjungos teisės aktų, 
susijusių su bendrovių rūšimis, pakeitimus, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl I ir 
II prieduose pateiktų įmonių sąrašų 
atnaujinimo. Be to, būtina naudoti 
deleguotuosius teisės aktus įmonių dydžio 
kriterijams pritaikyti, nes laikui bėgant dėl 
infliacijos jų tikroji vertė mažės. Labai 
svarbu, kad parengiamųjų darbų metu 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Siekiant 
užtikrinti, kad gavybos pramonės ir 
neliestų miškų medienos ruošos įmonės 
atskleistų svarbią ir tinkamą informaciją 
apie mokėjimus valdžios institucijoms ir 
kad ši direktyva būtų vienodai taikoma, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl mokėjimų 
reikšmingumo sąvokos patikslinimo;

(35) siekiant atsižvelgti į būsimus valstybių 
narių įstatymų ir Sąjungos teisės aktų, 
susijusių su bendrovių rūšimis, pakeitimus, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl I ir 
II prieduose pateiktų įmonių sąrašų 
atnaujinimo. Be to, būtina naudoti 
deleguotuosius teisės aktus įmonių dydžio 
kriterijams pritaikyti, nes laikui bėgant dėl 
infliacijos jų tikroji vertė mažės. Labai 
svarbu, kad parengiamųjų darbų metu 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu;

Or. en

Pakeitimas 116
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekiant atsižvelgti į būsimus 
valstybių narių įstatymų ir Sąjungos teisės 
aktų, susijusių su bendrovių rūšimis, 
pakeitimus, pagal Sutarties 290 straipsnį 

(35) būtina naudoti deleguotuosius teisės 
aktus įmonių dydžio kriterijams pritaikyti, 
nes laikui bėgant dėl infliacijos jų tikroji 
vertė mažės. Todėl pagal Sutarties 
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Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus dėl I ir 
II prieduose pateiktų įmonių sąrašų 
atnaujinimo. Be to, būtina naudoti 
deleguotuosius teisės aktus įmonių dydžio 
kriterijams pritaikyti, nes laikui bėgant 
dėl infliacijos jų tikroji vertė mažės. Labai 
svarbu, kad parengiamųjų darbų metu 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Siekiant 
užtikrinti, kad gavybos pramonės ir 
neliestų miškų medienos ruošos įmonės 
atskleistų svarbią ir tinkamą informaciją 
apie mokėjimus valdžios institucijoms ir 
kad ši direktyva būtų vienodai taikoma, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl mokėjimų 
reikšmingumo sąvokos patikslinimo;

290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus siekiant pritaikyti įmonių dydžio 
kriterijus tiek, kiek reikalinga, kad būtų 
galima kompensuoti infliacijos poveikį. 
Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų 
metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. 
Siekiant užtikrinti, kad apie gavybos 
pramonės ir neliestų miškų medienos 
ruošos įmonių mokėjimus valdžios 
institucijoms pranešti nereikėtų, jei 
laikomasi lygiaverčių ataskaitų teikimo 
reikalavimų, pagal Sutarties 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės;

Or. en

Pakeitimas 117
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekiant atsižvelgti į būsimus valstybių 
narių įstatymų ir Sąjungos teisės aktų, 
susijusių su bendrovių rūšimis, pakeitimus, 
taip pat siekiant priimti tarptautinius 
apskaitos standartus, pagal Sutarties 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
įmonių dydžio kriterijams pritaikyti, nes 
laikui bėgant dėl infliacijos jų tikroji vertė 
mažės. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. 
Siekiant užtikrinti, kad gavybos pramonės 
ir neliestų miškų medienos ruošos įmonės 
atskleistų svarbią ir tinkamą informaciją 
apie mokėjimus valdžios institucijoms ir 

(35) siekiant atsižvelgti į būsimus valstybių 
narių įstatymų ir Sąjungos teisės aktų, 
susijusių su bendrovių rūšimis, pakeitimus, 
taip pat siekiant priimti tarptautinius 
apskaitos standartus, pagal Sutarties 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
įmonių dydžio kriterijams pritaikyti, nes 
laikui bėgant dėl infliacijos jų tikroji vertė 
mažės. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. 
Siekiant užtikrinti, kad gavybos pramonės 
įmonės atskleistų svarbią ir tinkamą 
informaciją apie mokėjimus valdžios 
institucijoms ir kad ši direktyva būtų 
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kad ši direktyva būtų vienodai taikoma, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl mokėjimų 
reikšmingumo sąvokos patikslinimo;

vienodai taikoma, pagal Sutarties 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus dėl mokėjimų reikšmingumo sąvokos 
patikslinimo;

Or. de

Pakeitimas 118
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
42 straipsnį priimamais deleguotaisiais 
teisės aktais pritaikyti 1 dalyje nurodytus I 
ir II prieduose pateiktus įmonių sąrašus.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 119
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) kapitalas apibrėžiamas atsižvelgiant 
į kapitalo palaikymo ir pelno skirstymo 
apribojimų taisykles, nustatytas 1976 m. 
gruodžio 13 d. Antrosios Tarybos 
direktyvoje 77/91/EEB dėl apsaugos 
priemonių, kurių valstybės narės, 
siekdamos tokias priemones suvienodinti, 
reikalauja iš Sutarties 54 straipsnio 
antroje pastraipoje apibrėžtų akcinių 
bendrovių, jų narių ir kitų interesų 
apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir 
keičiant jų kapitalą, koordinavimo1;
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______________
1 OL L 26, 1977 1 31 , p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „kapitalas" direktyvoje vartojama nepateikus atitinkamos apibrėžties. Todėl reikėtų 
papildomai nurodyti į kapitalo palaikymo principą ir kreditorių apsaugą orientuotą kapitalo 
apibrėžtį bendrovių teisės požiūriu remiantis 1976 m. gruodžio 13 d. direktyva 77/91/EEB.

Pakeitimas 120
Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kad būtų atsižvelgta į Europos 
ekonominius skirtumus, valstybės narės 
gali padidinti arba sumažinti mažosioms 
įmonėms ir mažosioms grupėms, 
nustatytoms šio straipsnio 1 ir 4 dalyse, 
taikomas ribas.

Or. fr

Pakeitimas 121
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Siekiant atsižvelgti į infliacijos 
poveikį, Komisija periodiškai nagrinėja ir 
prireikus pagal 42 straipsnį priimamais 
deleguotaisiais teisės aktais iš dalies 
keičia šio straipsnio 1–5 dalyse nurodytas 
apibrėžtis, atsižvelgdama į infliaciją, 

Išbraukta.
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skelbiamą Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnyje mažoms šalims numatytos ribos jau dabar yra labai didelės. Atlikus dar vieną 
patikslinimą sumažėtų suinteresuotųjų subjektų skaidrumas, jie prasčiau teiktų ir atskleistų 
informaciją.

Pakeitimas 122
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Siekiant atsižvelgti į infliacijos poveikį, 
Komisija periodiškai nagrinėja ir prireikus 
pagal 42 straipsnį priimamais 
deleguotaisiais teisės aktais iš dalies keičia 
šio straipsnio 1–5 dalyse nurodytas 
apibrėžtis, atsižvelgdama į infliaciją, 
skelbiamą Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

10. Siekiant atsižvelgti į infliacijos poveikį, 
Komisija periodiškai nagrinėja ir prireikus 
iš dalies keičia šio straipsnio 1–5 dalyse 
nurodytas apibrėžtis, atsižvelgdama į 
infliaciją, skelbiamą Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. fr

Pakeitimas 123
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali reikalauti, kad įmonės, 
išskyrus mažąsias įmones, be pirmojoje 
pastraipoje nurodytų dokumentų, į metines 
finansines ataskaitas įtrauktų ir kitas 
ataskaitas.

Valstybės narės gali reikalauti, kad įmonės, 
be pirmojoje pastraipoje nurodytų 
dokumentų, į metines finansines ataskaitas 
įtrauktų ir kitas ataskaitas.
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Or. en

Pagrindimas

Kadangi vienaip ar kitaip šis straipsnis nėra privalomas, nėra jokio reikalo valstybėms 
narėms leisti iš mažųjų įmonių reikalauti papildomos informacijos, nes to šios informacijos 
nereikalaujama direktyvoje.

Pakeitimas 124
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinės finansinės ataskaitos rodo tikrą 
ir teisingą įmonės turto, įsipareigojimų, 
finansinės būklės ir pelno arba nuostolių 
vaizdą. Jei šios direktyvos nuostatų 
taikymo nepakaktų tikram ir teisingam 
įmonės turto, įsipareigojimų, finansinės 
būklės ir pelno arba nuostolių vaizdui 
parodyti, pateikiama papildomos 
informacijos.

3. Metinės finansinės ataskaitos rodo tikrą 
ir teisingą įmonės turto, įsipareigojimų, 
finansinės būklės ir pelno arba nuostolių 
vaizdą.

Or. en

Pagrindimas

Išbrauktame tekste matyti, kad Komisija daro tą pačią klaidą, kuri paaiškinta 
6 konstatuojamojoje dalyje. Tikras ir teisingas vaizdas – tai būtinasis teisingo grynojo turto 
skaičiaus pateikimo standartas ir jo nesilaikoma vien aiškinamajame rašte atskleidžiant 
papildomą informaciją.

Pakeitimas 125
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Išplėstinė veiklos ataskaitų kalba

1. Nuo 2018 m. sausio 1 d. visos 
finansinės ataskaitos rengiamos 
išplėstinės veiklos ataskaitų kalbos 
formatu.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 42 straipsnį 
nurodant išplėstinės veiklos ataskaitų 
kalbos formatą ir šios nuostatos taikymo 
valstybėse narėse būdą. Prieš priimant 
deleguotąjį aktą Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucija 
(EVPRI) Komisijai pateikia nuomonę dėl 
formato specifikacijų.
3. Prieš priimdama 2 dalyje nurodytus 
deleguotuosius aktus Komisija kartu su 
EVPRI atlieka atitinkamą galimų 
išplėstinės veiklos ataskaitų kalbos 
formatų vertinimą ir visose valstybėse 
narėse atlieka atitinkamus tyrimus.

Or. de

Pakeitimas 126
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso 
straipsniai pateikiami atsižvelgiant į 
užregistruotų sandorių ar susitarimų esmę;

(h) pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso 
straipsniai gali būti pateikiami 
atsižvelgiant į užregistruotų sandorių ar 
susitarimų esmę arba formą;

Or. fr
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Pakeitimas 127
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) straipsnius pripažįstant, vertinant, 
pateikiant ir informaciją atskleidžiant 
finansinėse ataskaitose atsižvelgiama į jų 
reikšmingumą.

(j) straipsnius pateikiant ir informaciją 
atskleidžiant finansinėse ataskaitose 
atsižvelgiama į jų reikšmingumą.

Or. fr

Pakeitimas 128
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypdamos nuo 5 straipsnio 1 dalies 
i punkto, valstybės narės gali leisti arba 
reikalauti, kad visos įmonės arba kurių 
nors klasių įmonės ilgalaikį turtą vertintų 
perkainota verte. Jei nacionalinėje teisėje 
numatytas toks vertinimas, apibrėžiamas 
jo turinys, ribos ir taikymo taisyklės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 129
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Alternatyvus vertinimas tikrąja verte
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1. Nukrypdamos nuo 5 straipsnio 1 dalies 
i punkto ir laikydamosi šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų:
a) valstybės narės leidžia arba reikalauja, 
kad visos įmonės arba kurių nors klasių 
įmonės finansines priemones, įskaitant ir 
išvestines, vertintų tikrąja verte;
b) valstybės narės gali leisti arba 
reikalauti, kad visos įmonės arba kurių 
nors klasių įmonės vertintų konkrečias 
turto kategorijas, išskyrus finansines 
priemones, pagal tikrąją vertę.
Toks leidimas arba reikalavimas gali būti 
taikomas tik konsoliduotosioms 
finansinėms ataskaitoms.
2. Šioje direktyvoje prekių biržos 
sandoriai, kurie suteikia bet kuriai iš 
susitariančiųjų šalių teisę atsiskaityti 
grynaisiais pinigais arba kokia nors kita 
finansine priemone, laikomi išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, išskyrus 
atvejus, kai tenkinamos šios sąlygos:
a) sandoriai buvo įtraukti į įmonės 
numatomo pirkimo, pardavimo ar 
naudojimo poreikius ir toliau juos 
atitinka;
b) sandoriai nuo pradžių sudaryti kaip 
prekių biržos sandoriai;
c) pagal sandorius numatoma atsiskaityti 
pristačius prekes.
3. 1 dalies a punktas taikomas tik šiems 
įsipareigojimams:
a) įsipareigojimams, kurie sudaro 
prekybos portfelio dalį;
b) išvestinėms finansinėms priemonėms.
4. Vertinimas pagal 1 dalies a punktą 
netaikomas:
a) neišvestinėms finansinėms 
priemonėms, laikomoms iki mokėjimo 
termino;
b) įmonėje sukurtoms paskoloms ir kitoms 
gautinoms sumoms, kurios nėra laikomos 
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prekybai;
c) turimiems patronuojamųjų įmonių, 
asocijuotųjų įmonių ir bendrų įmonių 
akcijų paketams, įmonės išleistoms 
nuosavybės vertybinių popierių 
priemonėms, sandoriams dėl abipusio 
nenumatytų išlaidų kompensavimo 
sujungiant verslą, taip pat kitoms 
finansinėms priemonėms, turinčioms 
tokių specifinių savybių, kad pagal 
bendrai pripažintus principus šios 
priemonės vertinamos skirtingai nei kitos 
finansinės priemonės.
5. Nukrypdamos nuo 5 straipsnio 1 dalies 
i punkto, valstybės narės, atsižvelgdamos į 
tam tikrą turtą ir įsipareigojimus, kurie 
atitinka apdraustų nuo rizikos straipsnių 
kategoriją pagal draudimo nuo rizikos 
pagal tikrąją vertę apskaitos sistemą, arba 
į tokio turto ar įsipareigojimų nustatytas 
dalis, gali leisti vertinti pagal konkrečią 
tokios sistemos reikalaujamą sumą.
6. Nukrypdamos nuo šio straipsnio 3 ir 
4 dalių, valstybės narės gali leisti arba 
reikalauti pripažinti, vertinti finansines 
priemones ir atskleisti su jomis susijusią 
informaciją pagal tarptautinius apskaitos 
standartus, priimtus pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.
7. Tikroji vertė, kaip apibrėžta šiame 
straipsnyje, nustatoma atsižvelgiant į 
vieną iš šių verčių:
a) tokių finansinių priemonių, kurių 
patikima rinka gali būti lengvai nustatyta, 
rinkos vertę. Jei priemonės rinkos vertės 
lengvai nustatyti neįmanoma, tačiau 
galima nustatyti priemonės sudedamųjų 
dalių arba panašios priemonės rinkos 
vertę, rinkos vertė gali būti išvesta iš jos 
sudedamųjų dalių arba panašios 
priemonės rinkos vertės;
b) tokių finansinių priemonių, kurių 
patikimos rinkos lengvai nustatyti 
neįmanoma, vertę, nustatytą taikant 
bendrai pripažintus vertinimo modelius ir 
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būdus. Tokie vertinimo modeliai ir būdai 
turi užtikrinti pagrįstą apytikslę rinkos 
vertės reikšmę.
Finansinės priemonės, kurių patikimai 
įvertinti neįmanoma nė vienu iš a ir b 
punktuose apibrėžtų metodų, įvertinamos 
remiantis įsigijimo kainos arba gamybos 
savikainos principu.
8. Nepaisant 5 straipsnio 1 dalies 
c punkto, kai finansinė priemonė yra 
vertinama tikrąja verte, vertės pokytis 
įtraukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą. 
Tačiau toks pokytis tiesiogiai įtraukiamas 
į tikrosios vertės rezervą, jei:
a) į apskaitą įtraukiama priemonė atitinka 
nuo rizikos apdraustos priemonės 
kriterijus pagal draudimo nuo rizikos 
apskaitos sistemą, kuri leidžia nerodyti 
pelno (nuostolių) ataskaitoje vertės 
pokyčio dalies arba viso pokyčio; arba
b) vertės pokytis yra susijęs su pinigų 
straipsnio, kuris sudaro įmonės grynųjų 
investicijų į užsienio ūkio subjektą dalį, 
valiutos kurso svyravimu.
Valstybės narės gali leisti arba reikalauti, 
kad parduoti parengto finansinio turto, 
kuris nėra išvestinė finansinė priemonė, 
vertės pokytis būtų tiesiogiai įtrauktas į 
tikrosios vertės rezervą. Tikrosios vertės 
rezervas tikslinamas, jei jo sumos daugiau 
nėra būtinos a ir b punktams įgyvendinti.
9. Nepaisydamos 5 straipsnio 1 dalies 
c punkto, valstybės narės gali leisti arba 
reikalauti, kad visos įmonės ar kai kurių 
klasių įmonės vertindamos turtą, kuris 
nėra finansinės priemonės, tikrąja verte, 
įtrauktų vertės pokytį į pelno (nuostolių) 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 130
Syed Kamall
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nukrypdamos nuo 5 straipsnio 1 dalies 
i punkto, valstybės narės, atsižvelgdamos į 
tam tikrą turtą ir įsipareigojimus, kurie 
atitinka apdraustų nuo rizikos straipsnių 
kategoriją pagal draudimo nuo rizikos 
pagal tikrąją vertę apskaitos sistemą, arba į 
tokio turto ar įsipareigojimų nustatytas 
dalis, gali leisti vertinti pagal konkrečią 
tokios sistemos reikalaujamą sumą.

5. Nukrypdamos nuo 5 straipsnio 1 dalies 
i punkto, valstybės narės, atsižvelgdamos į 
tam tikrą turtą ir įsipareigojimus, kurie 
atitinka apdraustų nuo rizikos straipsnių 
kategoriją pagal draudimo nuo rizikos 
pagal tikrąją vertę apskaitos sistemą, arba į 
tokio turto ar įsipareigojimų nustatytas 
dalis, gali leisti vertinti pagal konkrečią 
tokios sistemos, jeigu ji yra suderinama su 
tikro ir teisingo vaizdo principu, 
reikalaujamą sumą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad tikras ir teisingas vaizdas – tai būtinasis direktorių įsipareigojimų 
patvirtinimo standartas veiklos tęstinumo ir pardavimų teisėtumo klausimais, kai kurie 
apskaitos pagal tikrąją vertę aspektai gali būti su tuo nesuderinami. Europos Teisingumo 
Teismas nustatė, kad Apskaitos direktyvose numatytus reikalavimus galima taikyti tik taip, 
kad jie būtų suderinami su tikro ir teisingo vaizdo principu, o ne atvirkščiai.

Pakeitimas 131
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nukrypdamos nuo šio straipsnio 3 ir 
4 dalių, valstybės narės gali leisti arba 
reikalauti pripažinti, vertinti finansines 
priemones ir atskleisti su jomis susijusią 
informaciją pagal tarptautinius apskaitos 
standartus, priimtus pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

6. Nukrypdamos nuo šio straipsnio 3 ir 
4 dalių, valstybės narės gali leisti arba 
reikalauti pripažinti, vertinti finansines 
priemones ir atskleisti su jomis susijusią 
informaciją pagal tarptautinius apskaitos 
standartus, priimtus pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, jeigu jie 
yra suderinami su tikro ir teisingo vaizdo 
principu.
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Or. en

Pagrindimas

Būtina išsamiau paaiškinti, ką tikras ir teisingas vaizdas reiškia teisėje, nes įvairiose vietose 
atsirado neaiškumų, kurie nėra suderinami su šio termino dabartine reikšme teisėje. Taigi šie 
neatitikimai nereikalingi tikro ir teisingo vaizdo reikalavimui ir daro neigiamą poveikį juo 
pagrįstiems ataskaitų funkciniams reikalavimams. Komisija neteisingai mano, kad tikras ir 
teisingas vaizdas – tai standartų laikymosi rezultatas, nes iš tiesų tai yra pagrindinis 
standartas pats savaime.

Pakeitimas 132
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Balanso išdėstymas

Balansui pateikti valstybės narės turi 
reikalauti naudoti vieną iš 9 ir 
9a straipsniuose numatytų formų arba abi 
formas. Jeigu valstybė narė leidžia 
naudoti abi formas, ji turi suteikti 
galimybę įmonėms pasirinkti, kurią iš 
nustatytų formų patvirtinti.

Or. en

Pakeitimas 133
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Balanso išdėstymas Balanso išdėstymas – (A)

Or. en
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Pakeitimas 134
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio dalies „Turtas“ A punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(jeigu nacionaliniai teisės aktai nenumato 
pareikalauto apmokėti kapitalo nurodyti 
dalyje „Kapitalas ir rezervai“. Šiuo atveju 
pareikalautas apmokėti, bet dar 
neapmokėtas kapitalas nurodomas dalies 
„Turtas“ A arba C.II.5 straipsnyje.)

(jeigu nacionaliniai teisės aktai nenumato, 
kad pareikalautas apmokėti kapitalas gali 
būti nurodytas dalyje „Kapitalas ir 
rezervai“. Šiuo atveju pareikalautas 
apmokėti, bet dar neapmokėtas kapitalas 
nurodomas dalies „Turtas“ A arba 
C.II.5 straipsnyje.)

Or. en

Pakeitimas 135
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Balanso išdėstymas – (B)

A. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas, 
iš kurio pareikalauta apmokėti
(jeigu nacionalinės teisės aktuose 
nenumatoma, kad pareikalautas apmokėti 
kapitalas gali būti nurodytas 
L straipsnyje. Šiuo atveju pareikalautas 
apmokėti, bet dar neapmokėtas kapitalas 
turi būti nurodomas A arba 
D.II.5 straipsnyje.)
B. Formavimo sąnaudos
Kaip nustatyta nacionalinės teisės aktuose 
ir jeigu juose jas leidžiama rodyti kaip 
turtą. Nacionalinės teisės aktuose taip pat 
gali būti numatoma formavimo sąnaudas 
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rodyti pirmame straipsnyje po antrašte 
„Nematerialusis turtas“.
C. Ilgalaikis turtas
I. Nematerialusis turtas
1. Plėtros savikaina, jeigu nacionalinės 
teisės aktuose leidžiama ją rodyti kaip 
turtą.
2. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių 
ženklai ir panašios teisės bei turtas, kurie:
a) įsigyti atsilygintinai ir kurių nereikia 
rodyti C.I.3 straipsnyje; arba
b) sukurti pačios įmonės, jeigu 
nacionalinės teisės aktuose leidžiama juos 
rodyti kaip turtą.
3. Prestižas, jeigu jis buvo įsigytas 
atsilygintinai.
4. Išankstiniai apmokėjimai.
II. Materialusis turtas
1. Žemė ir pastatai.
2. Įranga ir mašinos.
3. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir 
įrenginiai.
4. Išankstiniai apmokėjimai ir nebaigta 
materialiojo turto statyba.
III. Finansinis turtas
1. Susijusių įmonių akcijos.
2. Susijusioms įmonėms suteiktos 
paskolos.
3. Kitų įmonių akcijų paketai.
4. Paskolos įmonėms, kurių akcijų 
paketus įmonė yra įsigijusi.
5. Investicijos į ilgalaikį turtą.
6. Kitos paskolos.
D. Trumpalaikis turtas
I. Atsargos
1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai.
2. Nebaigta gamyba.



PE489.397v01-00 32/92 AM\901349LT.doc

LT

3. Baigti gaminiai ir perparduoti skirti 
gaminiai.
4. Išankstiniai apmokėjimai.
II. Gautinos sumos
(Daugiau nei po vienų metų gautinos 
sumos kiekviename straipsnyje 
pateikiamos atskirai.)
1. Pirkėjų įsiskolinimas.
2. Susijusių įmonių skolos.
3. Įmonių, kurių akcijų paketus įmonė yra 
įsigijusi, skolos.
4. Kitos gautinos sumos.
5. Pareikalautas, bet neapmokėtas 
pasirašytasis kapitalas (jeigu nacionalinės 
teisės aktuose nereikalaujama 
pareikalauto apmokėti kapitalo rodyti 
A straipsnyje).
6. Išankstiniai mokėjimai ir sukauptos 
pajamos (jeigu nacionalinės teisės 
aktuose nereikalaujama šių sumų rodyti 
E straipsnyje).
III. Investicijos
1. Susijusių įmonių akcijos.
2. Nuosavos akcijos (nurodant jų 
nominalią vertę, o jei nominalios vertės 
nėra – buhalterinę vertę), jeigu 
nacionaliniai teisės aktai leidžia jas 
nurodyti balanse.
3. Kitos investicijos.
IV. Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje
E. Išankstiniai mokėjimai ir sukauptos 
(gautinos) pajamos.
(jeigu nacionalinės teisės aktuose 
nenumatyta šių sumų rodyti 
D.II.6 straipsnyje).
F. Įsiskolinimai. Per vienus metus 
mokėtinos sumos
1. Išleistos obligacijos, atskirai parodant 
konvertuojamas paskolas.
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2. Įsiskolinimai kredito įstaigoms.
3. Avansu gautos sumos už užsakymus, 
jeigu šios sumos atskirai nerodomos kaip 
atsargų sumažėjimas.
4. Prekybos skolos.
5. Apmokėtini vekseliai.
6. Susijusioms įmonėms mokėtinos 
sumos.
7. Įmonėms, kurių akcijų paketus įmonė 
yra įsigijusi, mokėtinos sumos.
8. Kiti įsiskolinimai, įskaitant mokesčius 
ir socialinio draudimo įmokas.
9. Sukauptos sumos ir būsimųjų 
laikotarpių pajamos (jeigu nacionalinės 
teisės aktuose nenumatyta šių sumų rodyti 
K dalyje).
G. Grynasis trumpalaikis turtas ir (arba) 
įsipareigojimai (atsižvelgiant į 
išankstinius mokėjimus ir sukauptas 
pajamas, kai jie rodomi E straipsnyje, ir į 
sukauptas sumas ir būsimųjų laikotarpių 
pajamas, kai jos rodomos K straipsnyje).
H. Bendras turtas, mažesnis už 
trumpalaikius įsipareigojimus
I. Įsiskolinimai. Daugiau kaip po vienų 
metų mokėtinos sumos
1. Išleistos obligacijos, atskirai parodant 
konvertuojamas paskolas.
2. Įsiskolinimai kredito įstaigoms.
3. Avansu gautos sumos už užsakymus, 
jeigu šios sumos atskirai nerodomos kaip 
atsargų sumažėjimas.
4. Prekybos skolos.
5. Apmokėtini vekseliai.
6. Susijusioms įmonėms mokėtinos 
sumos.
7. Įmonėms, kurių akcijų paketus įmonė 
yra įsigijusi, mokėtinos sumos.
8. Kiti įsiskolinimai, įskaitant mokesčius 
ir socialinio draudimo įmokas.
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9. Sukauptos sumos ir būsimųjų 
laikotarpių pajamos (jeigu nacionalinės 
teisės aktuose nenumatyta šių sumų rodyti 
K dalyje).
J. Atidėjiniai
1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų 
atidėjiniai.
2. Mokesčių mokėjimo atidėjiniai.
3. Kiti atidėjiniai.
K. Sukauptos sumos ir būsimųjų 
laikotarpių pajamos (jeigu nacionalinės 
teisės aktuose nenumatyta šių sumų rodyti 
F.9 ar I.9 dalyje arba abiejose dalyse).
L. Kapitalas ir rezervai
I. Pasirašytasis (įstatinis) kapitalas
(jeigu nacionalinės teisės aktuose 
nenumatyta šiame straipsnyje rodyti 
pareikalautą apmokėti kapitalą. Tokiu 
atveju pasirašytojo kapitalo ir apmokėtojo 
kapitalo sumos turi būti rodomos 
atskirai).
II. Akcijų priedai
III. Perkainojimo rezervas
IV. Rezervai
1. Teisės aktų numatyti rezervai, jeigu 
tokius rezervus sudaryti reikalaujama 
nacionalinės teisės aktuose.
2. Nuosavų akcijų rezervas, jeigu tokius 
rezervus sudaryti reikalaujama 
nacionalinės teisės aktuose, nepažeidžiant 
Direktyvos 77/91/EEB 22 straipsnio 
1 dalies b punkto.
3. Įmonės įstatuose numatyti rezervai.
4. Kiti rezervai.
V. Pelnas arba nuostolis finansinių metų 
pradžioje
VI. Pelnas arba nuostolis finansinių metų 
pabaigoje

Or. en
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Pakeitimas 136
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Alternatyvus balanso pateikimas

Valstybės narės gali leisti arba reikalauti, 
kad įmonės arba tam tikrų klasių įmonės 
straipsnius, išskirdamos einamuosius ir 
neeinamuosius straipsnius, pateiktų 
kitokia forma, nei nustatyta 9 straipsnyje, 
su sąlyga, kad pateikiama informacija yra 
bent jau tokia pati kaip ir ta, kurios pagal 
9 straipsnį reikalaujama kitais atvejais.

Or. en

Pagrindimas

Nebebus įmanoma palyginti, jeigu nuo standartinės formos bus nukrypstama pagal 
9 straipsnį.

Pakeitimas 137
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti arba reikalauti, 
kad įmonės arba tam tikrų klasių įmonės 
straipsnius, išskirdamos einamuosius ir 
neeinamuosius straipsnius, pateiktų kitokia 
forma, nei nustatyta 9 straipsnyje, su 
sąlyga, kad pateikiama informacija yra 
bent jau tokia pati kaip ir ta, kurios pagal 
9 straipsnį reikalaujama kitais atvejais.

Valstybės narės gali leisti arba reikalauti, 
kad įmonės arba tam tikrų klasių įmonės 
straipsnius, išskirdamos einamuosius ir 
neeinamuosius straipsnius, pateiktų kitokia 
forma, nei nustatyta 9 arba 9a straipsnyje, 
kai tinkama, su sąlyga, kad pateikiama 
informacija yra bent jau tokia pati kaip ir 
ta, kurios pagal atitinkamą straipsnį 



PE489.397v01-00 36/92 AM\901349LT.doc

LT

reikalaujama kitais atvejais.

Or. en

Pakeitimas 138
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės gali leisti skaičiuoti 
vienarūšių prekių atsargų bei visų 
substitutų, įskaitant investicijas, įsigijimo 
kainą arba gamybos savikainą arba 
vidutinių svertinių kainų pagrindu, arba 
FIFO ar kitu panašiu metodu.

8. Valstybės narės gali leisti skaičiuoti 
vienarūšių prekių atsargų bei visų 
substitutų, įskaitant investicijas, įsigijimo 
kainą arba gamybos savikainą arba 
vidutinių svertinių kainų pagrindu, arba 
FIFO ar kitu panašiu metodu, kuriuo 
perteikiama geriausia esama patirtis ir 
atsisakoma LIFO metodo.

Or. en

Pakeitimas 139
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Prestižas sistemingai nurašomas per jo 
naudingo naudojimo laikotarpį. Kai jo 
naudingo naudojimo laikotarpio 
neįmanoma patikimai įvertinti, jis 
nurašomas per ne ilgesnį kaip 5 metų 
laikotarpį. Prestižo nurašymo laikotarpis (-
iai) paaiškinamas (-i) finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte.

10. Prestižas sistemingai nurašomas per jo 
naudingo naudojimo laikotarpį. Kai jo 
naudingo naudojimo laikotarpio 
neįmanoma patikimai įvertinti, jis 
nurašomas per ne ilgesnį kaip 10 metų 
laikotarpį. Prestižo nurašymo laikotarpis (-
iai) paaiškinamas (-i) finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte.

Or. en
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Pakeitimas 140
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) darbo užmokestis; Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 141
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 6 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) alga;

Or. en

Pakeitimas 142
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 6 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) teisės aktuose numatytos papildomos 
išlaidos darbo užmokesčiui;

Or. en

Pakeitimas 143
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia mažosioms 
įmonėms rengti sutrumpintus balansus, 
kuriuose rodomi tik 9 straipsnyje pateiktoje 
formoje raidėmis ir romėniškais 
skaitmenimis pažymėti straipsniai, atskirai 
pateikiant informaciją, reikalaujamą dalies 
„Turtas“ pusėje C.II straipsnyje 
skliausteliuose ir dalies „Kapitalas, 
rezervai ir įsipareigojimai“ C straipsnyje, 
nurodant bendrą kiekvienos pozicijos 
sumą.

1. Valstybės narės leidžia mažosioms 
įmonėms rengti sutrumpintus balansus, 
kuriuose rodomi tik 9 straipsnyje arba tam 
tikrais atvejais 9a straipsnyje pateiktoje 
formoje raidėmis ir romėniškais 
skaitmenimis pažymėti straipsniai, atskirai 
pateikiant taikytiną:

a) informaciją, reikalaujamą dalies 
„Turtas“ pusėje C.II straipsnyje 
skliausteliuose ir dalies „Kapitalas, 
rezervai ir įsipareigojimai“ C straipsnyje, 
nurodant kiekvienos bendrą pozicijos 
sumą; arba
b) informaciją, reikalaujamą 9a straipsnio 
skliausteliuose D.II straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 144
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) vidutinišką darbuotojų skaičių ir 
atskirai vidutinišką laikinų ir samdomų 
darbuotojų skaičių;

Or. de

Pakeitimas 145
Alexandra Thein
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įmonės susitarimų, neįtrauktų į 
balansą, pobūdį ir verslo tikslą, taip pat tų 
susitarimų finansinį poveikį įmonei, jeigu 
dėl šių susitarimų atsirandantys pavojai ir 
nauda yra reikšmingi ir šiuos pavojus bei 
naudą būtina atskleisti vertinant 
bendrovės finansinę būklę.

Or. en

Pakeitimas 146
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali atleisti vidutines 
įmones nuo 1 dalies trečioje pastraipoje 
nurodytos prievolės, kiek tai susiję su 
nefinansine informacija.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Bendra vidutinėms įmonėms numatyto įpareigojimo teikti ataskaitas apie nefinansinę 
informaciją išimtis nepriimtina. Praktiškai problema susijusi su apibrėžtimi, nes direktyvoje 
nepateikiama konkreti „nefinansinių svarbiausios veiklos rezultatų rodiklių“ apibrėžtis. 
Pageidautina numatyti ataskaitų apie šiuos duomenis teikimo įpareigojimą, visų pirma 
siekiant, kad įmonių valdymas būtų skaidrus ir tvarus.

Pakeitimas 147
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) skaidrų ir informatyvų įmonės 
įvairovės strategijos aprašymą, įskaitant 
informaciją apie konkrečias priemones, 
kurias įmonė įgyvendino siekdama 
daugiau įvairovės užimtumo sistemoje ir 
valdybose.

Or. en

Pakeitimas 148
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė reikalauja, kad bet kuri 
įmonė, reglamentuojama jos nacionaliniais 
įstatymais, rengtų konsoliduotąsias 
finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį 
vadovybės pranešimą, jeigu ta įmonė 
(patronuojančioji įmonė) kontroliuoja 
vieną ar daugiau įmonių 
(patronuojamųjų įmonių) esant bet kuriai 
iš šių situacijų:

1. Valstybė narė reikalauja, kad bet kuri 
įmonė, reglamentuojama jos nacionaliniais 
įstatymais, rengtų konsoliduotąsias 
finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį 
vadovybės pranešimą, jeigu ta įmonė 
(patronuojančioji įmonė):

Or. en

Pakeitimas 149
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ji turi daugumą kitos (-ų) įmonės (-ių) 
akcininkų ar narių balsavimo teisių;

a) turi daugumą kitos (-ų) įmonės (-ių) 
(patronuojamosios (ųjų) įmonės (-ių)) 
akcininkų ar narių balsavimo teisių;
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Or. en

Pakeitimas 150
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ji turi teisę skirti arba atleisti daugumą 
kitos (-ų) įmonės (-ių) administracinio, 
valdymo ar priežiūros organo narių ir kartu 
yra tos įmonės akcininkė arba narė;

b) turi teisę skirti arba atleisti daugumą 
kitos (-ų) įmonės (-ių) administracinio, 
valdymo ar priežiūros organo narių ir kartu 
yra tos įmonės akcininkė arba narė;

Or. en

Pakeitimas 151
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ji turi teisę kitai (-oms) įmonei (-ėms), 
kurios (-ių) akcininkė arba narė ji yra, 
daryti lemiamą įtaką pagal su ta (tomis) 
įmone (-ėmis) sudarytą sutartį arba pagal 
steigimo sutarties arba įstatų nuostatas, 
jeigu tokios sutartys ar nuostatos yra 
leidžiamos kitą (-as) įmonę (-es) 
reglamentuojančiuose teisės aktuose;

c) turi teisę kitai (-oms) įmonei (-ėms), 
kurios (-ių) akcininkė arba narė ji yra, 
daryti lemiamą įtaką pagal su ta (tomis) 
įmone (-ėmis) sudarytą sutartį arba pagal 
steigimo sutarties arba įstatų nuostatas, 
jeigu tokios sutartys ar nuostatos yra 
leidžiamos kitą (-as) įmonę (-es) 
reglamentuojančiuose teisės aktuose. 
Valstybė narė neturi numatyti, kad 
patronuojančioji įmonė yra savo 
patronuojamosios (-ųjų) įmonės (-ių) 
akcininkė arba narė. Iš valstybių narių, 
kurių teisės aktuose šiems akcininkams ar 
nariams nenumatomos sutartys ar išlygos, 
nereikalaujama taikyti šios nuostatos;

Or. en
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Pakeitimas 152
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ji turi įgaliojimus daryti lemiamą įtaką 
ar kontroliuoti arba faktiškai daro 
lemiamą įtaką ar kontroliuoja kitą (-as) 
įmonę (-es);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 153
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ją ir kitą (-as) įmonę (-es) bendrai valdo 
patronuojančioji įmonė;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 154
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies f punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pagal susitarimą su kitais kitos (-ų) 
įmonės (-ių) akcininkais arba nariais viena 
kontroliuoja daugumą akcininkų arba narių 
balsavimo teisių.

ii) pagal susitarimą su kitais kitos (-ų) 
įmonės (-ių) akcininkais arba nariais viena 
kontroliuoja daugumą akcininkų arba narių 
balsavimo teisių. Valstybės narės gali 
numatyti išsamesnes su šių susitarimų 
forma ir turiniu susijusias nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 155
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies f punkto baigiamosios dalies -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato bent ii papunktyje 
nurodytas sąlygas.
Jos gali taikyti minėtą i punktą, jeigu 
kontroliuojančioji bendrovė turi 20 proc. 
ar daugiau akcininkų ar narių balsavimo 
teisių.

Or. en

Pakeitimas 156
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be 1 dalyje nurodytų atvejų, valstybės 
narės gali reikalauti, kad bet kuri įmonė, 
reglamentuojama jos nacionalinės teisės 
aktais, rengtų konsoliduotąsias finansines 
ataskaitas ir konsoliduotąjį vadovybės 
pranešimą, jeigu:
a) ši įmonė turi įgaliojimus daryti 
lemiamą įtaką ar kontroliuoti arba 
faktiškai daro lemiamą įtaką ar 
kontroliuoja kitą (-as) įmonę (-es);
b) šią ir kitą (-as) įmonę (-es) bendrai 
valdo patronuojančioji įmonė;

Or. en
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Pakeitimas 157
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės gali įmones atleisti 
nuo prievolės skelbti vadovybės 
pranešimą. Tokiu atveju turi būti suteikta 
galimybė paprašius gauti viso tokio 
pranešimo ar jo dalies kopiją. Tokios 
kopijos kaina neturi viršyti jos parengimo 
administracinių išlaidų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Bendra reikalavimo skelbti vadovybės pranešimą išimtis nepriimtina.

Pakeitimas 158
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad savo 
skelbtinas ataskaitas įmonės pateiktų ne 
vėliau kaip per devynis mėnesius nuo 
finansinių metų pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 159
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sutrumpintus balansus, kuriuose rodomi 
tik 9 straipsnyje pateiktoje formoje 
raidėmis ir romėniškais skaitmenimis 
pažymėti straipsniai, atskirai balanse arba 
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 
atskleidžiant:

a) sutrumpintus balansus, kuriuose rodomi 
tik 9 arba tam tikrais atvejais 
9a straipsnyje pateiktoje formoje raidėmis 
ir romėniškais skaitmenimis pažymėti 
straipsniai, atskirai balanse arba finansinių 
ataskaitų aiškinamajame rašte 
atskleidžiant:

Or. en

Pakeitimas 160
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vienas ar 
daugiau asmenų, kuriuos valstybės narės 
patvirtino atlikti teisės aktų nustatytą auditą 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/43/EB, atliktų viešojo 
intereso įmonių, vidutinių ir didžiųjų 
įmonių finansinių ataskaitų auditą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad vienas ar 
daugiau asmenų, kuriuos valstybės narės 
patvirtino atlikti teisės aktų nustatytą auditą 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/43/EB, atliktų viešojo 
intereso įmonių ir didžiųjų įmonių 
finansinių ataskaitų auditą.

Or. en

Pakeitimas 161
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius taip pat pareiškia nuomonę dėl 
to, ar vadovybės pranešimas atitinka tų 
pačių finansinių metų finansines 
ataskaitas.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Išsamus audito ataskaitos turinys tiksliau pateikiamas šiuo metu persvarstomoje Audito 
direktyvoje.

Pakeitimas 162
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies pirma pastraipa taikoma 
konsoliduotosioms finansinėms 
ataskaitoms. 1 dalies antra pastraipa 
taikoma konsoliduotosioms finansinėms 
ataskaitoms ir konsoliduotiesiems 
vadovybės pranešimams.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 163
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nuomonė dėl to, ar vadovybės 
pranešimas atitinka tų pačių finansinių 
metų metines finansines ataskaitas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 164
Sajjad Karim
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Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Teisės aktų nustatytą auditą atliekančio 
auditoriaus ataskaita apie konsoliduotąsias 
finansines ataskaitas atitinka 1 ir 2 dalyse 
nustatytus reikalavimus. Ataskaitoje 
teikdamas informaciją apie tai, ar 
vadovybės pranešimas atitinka finansines 
ataskaitas, kaip reikalaujama 1 dalies 
e punkte, teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantis auditorius atsižvelgia į 
konsoliduotąsias finansines ataskaitas ir 
konsoliduotąjį vadovybės pranešimą. Kai 
prie konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
pridedamos patronuojančiosios įmonės 
metinės finansinės ataskaitos, šiuo 
straipsniu reikalaujamos teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančio auditoriaus 
ataskaitos gali būti jungiamos.

3. Teisės aktų nustatytą auditą atliekančio 
auditoriaus ataskaita apie konsoliduotąsias 
finansines ataskaitas atitinka 1 ir 2 dalyse 
nustatytus reikalavimus. Kai prie 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
pridedamos patronuojančiosios įmonės 
metinės finansinės ataskaitos, šiuo 
straipsniu reikalaujamos teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančio auditoriaus 
ataskaitos gali būti jungiamos.

Or. en

Pakeitimas 165
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio -1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Įmonė – aukščiausio lygmens 
ataskaitas Europos Sąjungoje skelbianti 
patronuojančioji bendrovė, kai bendrovių 
grupę, kuriai ši patronuojančioji bendrovė 
rengia konsoliduotąsias finansines 
ataskaitas, sudaro patronuojamosios 
bendrovės, filialai, nuolatinės įmonės, 
bendrosios įmonės ir asocijuotosios 
įmonės.

Or. en
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Pagrindimas

Informacija turėtų būti atskleidžiama ne tik apie atskirą įmonę, bet ir apie nuolatines įmones, 
kurios prekiauja kitose vietose nei tos, į kurias jos yra įtrauktos, taip pat apie bendrąsias 
įmones ir asocijuotąsias įmones, net jeigu jų rezultatai patronuojančiosios bendrovės 
ataskaitose kitais tikslais visiškai ne konsoliduojami.

Pakeitimas 166
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 167
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Įmonė – aukščiausio lygmens 
ataskaitas Europos Sąjungoje skelbianti 
patronuojančioji bendrovė, kai bendrovių 
grupę, kuriai ši patronuojančioji bendrovė 
rengia konsoliduotąsias finansines 
ataskaitas, sudaro patronuojamosios 
bendrovės, filialai, nuolatinės įmonės, 
bendrosios įmonės ir asocijuotosios 
įmonės.

Or. en
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Pakeitimas 168
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 169
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gavybos pramonės įmonė – 
aukščiausio lygmens ataskaitas Europos 
Sąjungoje skelbianti patronuojančioji 
bendrovė, kai bendrovių grupę, kuriai ši 
patronuojančioji bendrovė rengia 
konsoliduotąsias finansines ataskaitas, 
sudaro patronuojamosios bendrovės, 
filialai, nuolatinės įmonės, bendrosios 
įmonės ir asocijuotosios įmonės, 
vykdančios veiklą, susijusią su mineralų, 
naftos ir gamtinių dujų telkinių, kaip 
nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1893/2006 I priedo 
B sekcijos 05–08 skyriuose1, žvalgyba, 
aptikimu, eksploatavimu ir gavyba.
________________
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1OL L 393, 2006 12 30, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 170
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Neliestų miškų medienos ruošos įmonė 
– įmonė, neliestuose miškuose vykdanti 
veiklą, nurodytą Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1893/2006 
I priedo A sekcijos 2.2 skyriuje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 171
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Neliestų miškų medienos ruošos  įmonė 
–  įmonė, neliestuose miškuose vykdanti  
veiklą, nurodytą Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1893/2006 
I priedo A sekcijos 2.2 skyriuje.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 172
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 3 dalis



AM\901349LT.doc 51/92 PE489.397v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdžios institucija – bet kokia valstybės 
narės ar trečiosios šalies valstybinės, 
regioninės ar vietos valdžios institucija. 
Valdžios institucijoms priskiriami 
departamentai, agentūros ar įmonės, 
kuriuos ta institucija kontroliuoja, kaip 
nustatyta šios direktyvos 23 straipsnio 1–
6 dalyse.

3. Valdžios institucija – bet kokia valstybės 
narės ar trečiosios šalies valstybinės, 
regioninės ar vietos valdžios institucija. 
Valdžios institucijoms priskiriami 
departamentai, agentūros ar įmonės, 
kuriuos ta institucija kontroliuoja, kaip 
nustatyta šios direktyvos 23 straipsnio 1–
6 dalyse, ar valdžios subjektai, kurie iš bet 
kurio įmonės nario gauna bet kurios 
38 straipsnyje nurodytos rūšies mokėjimą.

Or. en

Pakeitimas 173
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdžios institucija – bet kokia valstybės 
narės ar trečiosios šalies valstybinės, 
regioninės ar vietos valdžios institucija. 
Valdžios institucijoms priskiriami 
departamentai, agentūros ar įmonės, 
kuriuos ta institucija kontroliuoja, kaip 
nustatyta šios direktyvos 23 straipsnio 1–
6 dalyse.

3. Valdžios institucija – bet kokia valstybės 
narės ar trečiosios šalies valstybinės, 
regioninės ar vietos valdžios institucija, 
kuri suteikia teisę susijungti nuolatinei 
įmonei, ją reguliuoja ir jai vadovauja 
mokesčių apskaičiavimo tikslais arba kuri 
iš bet kurio įmonę sudarančio vieneto 
gauna bet kurios 38 straipsnyje nurodytos 
rūšies mokėjimą. Valdžios institucijoms 
priskiriami departamentai, agentūros ar 
įmonės, kuriuos ta institucija kontroliuoja, 
kaip nustatyta šios direktyvos 23 straipsnio 
1–6 dalyse.

Or. en

Pakeitimas 174
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdžios institucija – bet kokia valstybės 
narės ar trečiosios šalies valstybinės, 
regioninės ar vietos valdžios institucija. 
Valdžios institucijoms priskiriami 
departamentai, agentūros ar įmonės, 
kuriuos ta institucija kontroliuoja, kaip 
nustatyta šios direktyvos 23 straipsnio 1–
6 dalyse.

3. Valdžios institucija – bet kokia valstybės 
narės ar trečiosios šalies valstybinės, 
regioninės ar vietos valdžios institucija. 
Valdžios institucijoms priskiriami 
departamentai, agentūros ar įmonės, 
kuriuos ta institucija kontroliuoja, kaip 
nustatyta šios direktyvos 23 straipsnio 1–
6 dalyse. Tai ES piliečiams užtikrins tokį 
pat atskaitomybės lygį, kuris būtų 
suteikiamas šių institucijų partneriams 
pasauliniu mastu.

Or. en

Pakeitimas 175
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdžios institucija – bet kokia valstybės 
narės ar trečiosios šalies valstybinės, 
regioninės ar vietos valdžios institucija. 
Valdžios institucijoms priskiriami 
departamentai, agentūros ar įmonės, 
kuriuos ta institucija kontroliuoja, kaip 
nustatyta šios direktyvos 23 straipsnio 1–
6 dalyse.

3. Valdžios institucija – bet kokia 
trečiosios šalies ar ES valstybės narės 
valstybinės, regioninės ar vietos valdžios 
institucija. Valdžios institucijoms 
priskiriami departamentai, agentūros ar 
įmonės, kuriuos ta institucija kontroliuoja, 
kaip nustatyta šios direktyvos 23 straipsnio 
1–6 dalyse.

Or. en

Pakeitimas 176
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 177
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Projektas – sutarties, licencijos, 
nuomos, koncesijos ar kito teisinio 
susitarimo, pagal kurį randasi įmonės 
mokesčiai ir su pajamomis susiję 
įsipareigojimai kiekvienoje šalyse, kurioje 
šis projektas vykdomas, atitikmuo. Tuo 
atveju, kai bet kokie mokėjimų 
įsipareigojimai kyla remiantis kitokiu 
pagrindu, ataskaitos taip pat teikiamos 
remiantis šiuo pagrindu.

Or. en

Pakeitimas 178
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Projektas – bet kokios sutartyje ar teisės 
susitarime numatytos veiklos, dėl kurios 
randasi įsipareigojimas valdžios 
institucijai atlikti mokėjimus, atitikmuo.
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vidiniai vadovybės pranešimai, atitikmuo.

Or. en

Pakeitimas 179
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Gavybos arba neliestų miškų medienos 
ruošos sektoriuose veikiančių įmonių 
projektas – licencijoje, nuomoje, 
koncesijoje ar panašiame teisės susitarime 
reglamentuojamos veiklos atitikmuo. Tuo 
atveju, kai bet kokie mokėjimų 
įsipareigojimai kyla remiantis kitokiu 
pagrindu, ataskaitos taip pat teikiamos 
remiantis šiuo pagrindu.

Or. en

Pakeitimas 180
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Projektas – sutartyje ar teisės susitarime 
numatytos gavybos veiklos, dėl kurios 
randasi įsipareigojimas valdžios 
institucijai atlikti mokėjimus, atitikmuo. 

Or. en

Pakeitimas 181
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Projektas turėtų būti sutarties, 
licencijos, nuomos, koncesijos ar kito 
teisinio susitarimo, pagal kurį randasi 
įmonės mokesčiai ir su pajamomis susiję 
įsipareigojimai kiekvienoje šalyse, kurioje 
šis projektas vykdomas, atitikmuo. Tuo 
atveju, kai bet kokie mokėjimų 
įsipareigojimai kyla remiantis kitokiu 
pagrindu, ataskaitos taip pat teikiamos 
remiantis šiuo pagrindu.

Or. en

Pakeitimas 182
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 183
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Įmonę sudarantys vienetai – 



PE489.397v01-00 56/92 AM\901349LT.doc

LT

patronuojamosios įmonės, asocijuotosios 
įmonės, bendrosios įmonės, nuolatinės 
įmonės ir kiti prekybos susitarimai, kurie 
visapusiškai ar iš dalies laikomi įmonės 
dalimis, jeigu jie konsoliduojami tos 
įmonės metinėse finansinėse ataskaitose.

Or. en

Pakeitimas 184
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės ir visos viešojo intereso 
įmonės kasmet rengtų ir viešai skelbtų 
mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą 
ir tam tikrą susijusią informaciją, kaip 
numatyta 38 straipsnyje. Ataskaitoje 
pateikiama informacija apie 
patronuojamųjų įmonių, asocijuotųjų 
įmonių, bendrųjų įmonių, nuolatinių 
įmonių veiklą ir kitus prekybos 
susitarimus, jeigu jie konsoliduoti 
atitinkamos įmonės arba subjekto 
metinėse finansinėse ataskaitose. 
Ataskaita yra finansinių ataskaitų 
aiškinamųjų raštų dalis.

Or. en

Pakeitimas 185
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 1. Valstybės narės reikalauja, kad 



AM\901349LT.doc 57/92 PE489.397v01-00

LT

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

didžiosios įmonės ir visos viešojo intereso 
įmonės kasmet rengtų ir viešai skelbtų 
mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą 
ir tam tikrą susijusią informaciją, kaip 
numatyta 38 straipsnyje. Ataskaita yra 
finansinių ataskaitų aiškinamųjų raštų 
dalis.

Or. en

Pakeitimas 186
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės ir visos viešojo intereso 
įmonės, kaip savo metinės finansinės 
ataskaitos dalį, rengtų ir viešai skelbtų 
mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 187
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės ir visi subjektai, 
vykdantys visuomenei naudingą veiklą 
gavybos arba neliestų miškų medienos 
ruošos sektoriuose, kasmet rengtų ir viešai 
skelbtų mokėjimų, įskaitant mokėjimus 
natūra, valdžios institucijoms ataskaitą ir į 
ją įtrauktų 38 straipsnio 1–3 dalyse 
nurodytą informaciją.
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Or. bg

Pakeitimas 188
Giuseppe Gargani

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės ir visos viešojo intereso 
įmonės, veikiančios gavybos arba neliestų 
miškų medienos ruošos sektoriuose, 
atsižvelgdamos į 36 straipsnyje apibrėžtą 
gavybos ir miškininkystės pramonės 
veiklą, rengtų ir viešai skelbtų mokėjimų 
valdžios institucijoms ataskaitą.

Or. it

Pakeitimas 189
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
didžiosios įmonės ir visos viešojo intereso 
įmonės, veikiančios gavybos sektoriuje, 
kasmet rengtų ir viešai skelbtų mokėjimų 
valdžios institucijoms ataskaitą.

Or. de

Pakeitimas 190
Dimitar Stoyanov
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Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1а. Ataskaitas, kurių reikalaujama pagal 
šio straipsnio 1 dalį, valstybės narės 
išsiunčia Komisijai, kad užtikrintų, jog 
Komisijos sukurtoje ir jos valdomoje 
interneto svetainėje visuomenė turėtų 
galimybę su jomis susipažinti.

Or. bg

Pagrindimas

Internetas yra patikimiausia priemonė, kuria visapusiškai ir skaidriai užtikrinama, kad 
visuomenė galėtų susipažinti su informacija. Būtina išnaudoti interneto teikiamas galimybes, 
norint pasiekti direktyvoje numatytus tikslus, susijusius su vieša atitinkamų įmonių kontrole.

Pakeitimas 191
Giuseppe Gargani

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37a straipsnis
Siekiant užtikrinti, kad įmonės, turinčios 
parengti mokėjimų valdžios institucijoms 
ataskaitas, kaip numatyta šios direktyvos 
9 skyriuje, nebūtų priverstos vykdyti 
daugybės įvairių informacijos atskleidimo 
įsipareigojimų, taikomi šie reikalavimai:
a) Komisija turi pasiūlyti priemonių, 
kurios sudarytų sąlygas abipusio 
pripažinimo susitarimų sudarymui, arba 
atleidimo nuo įsipareigojimų mechanizmų 
toms šalims, kuriose gavybos ir 
miškininkystės sektoriuose veikiančios 
įmonės privalo skelbti ataskaitas, 
palyginamas su tomis, kurių reikalaujama 
vadovaujantis šios direktyvos 9 skyriumi.
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b) Tuo atveju, jei įmonė turi atlikti 
mokėjimus šalies, prisijungusios prie 
Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos, 
valdžios institucijoms, jai turi būti leista į 
ataskaitą, kuri reikalinga pagal 37 
straipsnį, įtraukti informaciją apie 
mokėjimus, kaip numatyta atskleidimo 
reikalavimuose pagal Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvą, kad būtų įvykdyti 
kitoje direktyvoje nustatyti reikalavimai.

Or. it

Pakeitimas 192
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ataskaitoje pateikiama toliau nurodyta 
informacija:

Or. en

Pakeitimas 193
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ataskaitoje pateikiama toliau nurodyta 
informacija:

Or. en
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Pakeitimas 194
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) bendra mokėjimų, įskaitant mokėjimus 
natūra, kiekvieno lygmens valdžios 
institucijai, ar ji yra vietos, regionų, 
nacionalinio ar federalinio lygmens, suma 
finansiniais metais;

Or. en

Pagrindimas

Šios ataskaitų teikimo rūšies tikslas – suteikti piliečiams galimybę suprasti, iš kur valdžios 
institucijos gauna mokesčius. Reikalavimas, kad įmonės skelbtų, kiek jos sumoka skirtingų 
lygmenų valdžios institucijoms, bus veiksmingesnis siekiant tikslo atskleisti valdžios institucijų 
korupciją, o ne teikti ataskaitas pagal projektus.

Pakeitimas 195
Giuseppe Gargani

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) bendra mokėjimų, įskaitant mokėjimus 
natūra, kiekvienai federalinės, 
nacionalinės, regioninės ar vietos valdžios 
institucijai gavėjai suma finansiniais 
metais, kaip apibrėžta šios direktyvos 36 
straipsnyje;

Or. it

Pakeitimas 196
Syed Kamall
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Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendra kiekvienos rūšies mokėjimų, 
įskaitant mokėjimus natūra, kiekvienai 
valdžios institucijai suma finansiniais 
metais;

b) bendra kiekvienos rūšies mokėjimų, 
įskaitant mokėjimus natūra, kiekvieno 
lygmens valdžios institucijai, nesvarbu, ar 
ji yra vietos, regionų, nacionalinio ar 
federalinio lygmens, suma finansiniais 
metais;

Or. en

Pagrindimas

Šios ataskaitų teikimo rūšies tikslas – suteikti piliečiams galimybę suprasti, iš kur valdžios 
institucijos gauna mokesčius. Reikalavimas, kad įmonės skelbtų, kiek jos sumoka skirtingų 
lygmenų valdžios institucijoms, bus veiksmingesnis siekiant tikslo atskleisti valdžios institucijų 
korupciją, o ne teikti ataskaitas pagal projektus.

Pakeitimas 197
Giuseppe Gargani

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendra kiekvienos rūšies mokėjimų, 
įskaitant mokėjimus natūra, kiekvienai 
valdžios institucijai suma finansiniais 
metais;

(b) bendra kiekvienos rūšies mokėjimų, 
įskaitant mokėjimus natūra, kiekvienai 
federalinės, nacionalinės, regioninės ar 
vietos valdžios institucijai gavėjai suma 
finansiniais metais, kaip apibrėžta šios 
direktyvos 36 straipsnyje;

Or. it

Pakeitimas 198
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios ataskaitų teikimo rūšies tikslas – suteikti piliečiams galimybę suprasti, iš kur valdžios 
institucijos gauna mokesčius. Reikalavimas, kad įmonės skelbtų, kiek jos sumoka skirtingų 
lygmenų valdžios institucijoms, bus veiksmingesnis siekiant tikslo atskleisti valdžios institucijų 
korupciją, o ne teikti ataskaitas pagal projektus.

Pakeitimas 199
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 200
Giuseppe Gargani

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 201
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) gavybos arba neliestų miškų medienos 
ruošos sektoriuose veikiančioms 
įmonėms, kurioms taikoma 1 a dalyje 
numatyta reikšmingumo riba, kai tie 
mokėjimai priskirti konkrečiam projektui, 
bendra kiekvienos rūšies mokėjimų, 
įskaitant mokėjimus natūra, kiekvienam 
tokiam projektui suma finansiniais metais 
ir bendra mokėjimų kiekvienam tokiam 
projektui suma;

Or. en

Pagrindimas

Pakeistas siekiant užtikrinti, kad su projektais susijusių mokėjimų reikšmingumas būtų 
vertinamas šalies gavėjos atžvilgiu. Racionali mokėjimui ar mokėjimų grupei nustatyta riba 
galėtų būti 50 000 EUR.  Vis dėlto mažesni skaičiai būtų pateisinami ir veiksmingi, kaip 
matyti iš 10 000 GBP nustatytos ribos, kuri naudojama Londono vertybinių popierių biržos, į 
kurios sąrašus įtraukta daug gavybos bendrovių, alternatyvaus investavimo rinkoje.

Pakeitimas 202
Françoise Castex
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Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) gavybos arba neliestų miškų medienos 
ruošos sektoriuose veikiančioms 
įmonėms, kurioms taikoma 1 a dalyje 
numatyta reikšmingumo riba, kai tie 
mokėjimai priskirti konkrečiam projektui, 
bendra kiekvienos rūšies mokėjimų, 
įskaitant mokėjimus natūra, kiekvienam 
tokiam projektui suma finansiniais metais 
ir bendra mokėjimų kiekvienam tokiam 
projektui suma;

Or. en

Pakeitimas 203
Eva Lichtenberger

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pagal pagrindines veiklos rūšis 
suskirstyta grynoji apyvarta;

Or. en

Pagrindimas

Ši papildoma informacija yra svarbi nagrinėjant informaciją apie mokėjimus valdžios 
institucijoms, siekiant palyginti įmonių mokesčių mokėjimus su jų ekonomine veikla, taip 
suteikiant plačiajai visuomenei ir mokesčių administratoriui galimybę geriau įvertinti įmonių 
mokesčių mokėjimus įvairių jurisdikcijų ribose.

Pakeitimas 204
Françoise Castex
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Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pagal veiklos rūšis suskirstyta grynoji 
apyvarta;

Or. en

Pakeitimas 205
Eva Lichtenberger

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) pagal pagrindines veiklos rūšis 
suskirstytos gamybos apimtys;

Or. en

Pakeitimas 206
Françoise Castex

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) pagal veiklos rūšis suskirstytos 
gamybos apimtys;

Or. en

Pakeitimas 207
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) gamybos sąnaudos ir susijęs 
darbuotojų skaičius;

Or. en

Pakeitimas 208
Françoise Castex

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) gamybos sąnaudos ir susijęs 
darbuotojų skaičius;

Or. en

Pakeitimas 209
Eva Lichtenberger

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) bendros grynųjų pinigų operacijų 
išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 210
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies c d punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) bendros grynųjų pinigų operacijų 
išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 211
Eva Lichtenberger

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 212
Françoise Castex

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 213
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies c f punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cf) bendrasis pelnas ir bendrieji nuostoliai 
prieš mokesčius ir susiję grynieji pinigai 
ir atidėtieji mokesčiai pagal kaupimo 
principą.

Or. en

Pakeitimas 214
Françoise Castex

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cf) bendrasis pelnas ir bendrieji nuostoliai 
prieš mokesčius ir susiję grynieji pinigai 
ir atidėtieji mokesčiai pagal kaupimo 
principą.

Or. en

Pakeitimas 215
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodyta informacija turėtų 
būti atskleista pagal atskiras šalis, 
išskyrus tą, kuri nurodyta c punkte, kuri 
turėtų būti atskleista pagal atskirus 
projektus, jeigu konkrečiam projektui 
skirta bendra mokėjimų suma viršija 100 
000 EUR.

Or. en
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Pakeitimas 216
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodyta informacija turėtų 
būti atskleista pagal atskiras šalis, 
išskyrus tą, kuri nurodyta c punkte, kuri 
turėtų būti atskleista pagal atskirus 
projektus, jeigu konkrečiam projektui 
skirta bendra mokėjimų suma viršija 100 
000 EUR.

Or. en

Pakeitimas 217
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informacija teikiama apie šių rūšių 
mokėjimus:

2. Ataskaitoje nurodomi šių rūšių 
mokėjimai ir ši informacija:

Or. en

Pakeitimas 218
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pelno mokesčiai; b) mokesčiai, rinkliavos ir 
administraciniai mokesčiai, taip pat 
taikomi efektyvieji mokesčių tarifai;
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Or. en

Pakeitimas 219
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pelno mokesčiai; b) pelno mokesčiai ir taikomi efektyvieji 
mokesčių tarifai;

Or. en

Pakeitimas 220
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pelno mokesčiai; b) pelno mokesčiai ir taikomi efektyvieji 
mokesčių tarifai;

Or. en

Pakeitimas 221
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ikimokestinis pelnas;

Or. en
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Pakeitimas 222
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) mokesčiai už gamtos išteklius; c) mokesčiai už gamtos išteklius ir taikomi 
efektyvieji mokesčių tarifai;

Or. en

Pakeitimas 223
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pagamintas kiekis;

Or. en

Pakeitimas 224
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) bendras įdarbintų asmenų skaičius;

Or. en

Pakeitimas 225
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) bendra darbuotojų atlyginimo suma;

Or. en

Pakeitimas 226
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) licencijų mokesčiai, nuomos mokesčiai, 
prieigos mokesčiai ir kitas atlygis už 
licencijas ir (arba) koncesijas;

f) licencijų mokesčiai, nuomos mokesčiai, 
dujotiekio tranzito mokesčiai, prieigos 
mokesčiai ir kitas atlygis už licencijas 
ir (arba) koncesijas;

Or. en

Pakeitimas 227
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) mokėjimai už teisės aktų, pvz., 
atsakomybės už aplinkos apsaugą ir žalos 
ištaisymą, nesilaikymą;

Or. en

Pakeitimas 228
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) mokėjimai valstybės saugumo 
pajėgoms už saugumo paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 229
Françoise Castex

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) mokėjimai valstybės saugumo 
pajėgoms už saugumo paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 230
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) mokėjimai valdžios saugumo 
pajėgoms;

Or. en

Pakeitimas 231
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) žemės ir pastatų mokesčiai;

Or. en

Pakeitimas 232
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) išlaidos investicijoms į ilgalaikį turtą;

Or. en

Pakeitimas 233
Arlene McCarthy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) išskaičiuojamieji mokesčiai;

Or. en

Pakeitimas 234
Arlene McCarthy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fd) importo ir eksporto rinkliavos ir 
mokesčiai;
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Or. en

Pakeitimas 235
Arlene McCarthy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fe) vartojimu pagrįsti mokesčiai;

Or. en

Pakeitimas 236
Arlene McCarthy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ff) mokėjimai už teisės aktų, pvz., 
atsakomybės už aplinkos apsaugą ir žalos 
ištaisymą, pažeidimą;

Or. en

Pakeitimas 237
Giuseppe Gargani

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) kitos tiesioginės išmokos atitinkamai 
valdžios institucijai.

(g) kiti mokėjimai valdžios institucijoms, 
sudarantys bendrą pajamų srautą, skirtą 
naftos, dujų, mineralinių išteklių ir 
miškininkystės sektorių plėtrai.

Or. it
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Pakeitimas 238
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai valdžios institucijai atliekami 
mokėjimai natūra, informacija apie juos 
pateikiama pagal vertę arba pagal apimtį. 
Kai informacija pateikiama pagal vertę, 
pateikiamos pastabos, kuriomis 
paaiškinama, kaip jų vertė nustatyta.

3. Kai valdžios institucijai atliekami 
mokėjimai natūra, informacija apie juos 
pateikiama pagal vertę ir pagal apimtį. Kai 
informacija pateikiama pagal vertę, 
pateikiamos pastabos, kuriomis 
paaiškinama, kaip jų vertė nustatyta.

Or. en

Pakeitimas 239
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai valdžios institucijai atliekami 
mokėjimai natūra, informacija apie juos 
pateikiama pagal vertę arba pagal apimtį. 
Kai informacija pateikiama pagal vertę, 
pateikiamos pastabos, kuriomis 
paaiškinama, kaip jų vertė nustatyta.

3. Kai valdžios institucijai atliekami 
mokėjimai natūra, informacija apie juos 
pateikiama pagal vertę ir pagal apimtį. Kai 
informacija pateikiama pagal vertę, 
pateikiamos pastabos, kuriomis 
paaiškinama, kaip jų vertė nustatyta.

Or. en

Pakeitimas 240
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šioje ataskaitoje papildomai 
nurodoma:
a) visos valdžios institucijos, kurioms 
įmonė gali atlikti mokėjimus;
b) visų įmonę sudarančių vienetų, kurie 
gali atlikti mokėjimus, kaip nurodyta 
šiame straipsnyje, kiekvienai valdžios 
institucijai, nesvarbu, ar šie mokėjimai 
faktiškai randasi ar ne, sąrašas;
c) visų projektų, pagal kuriuos galima 
atlikti mokėjimus, kaip nurodyta šiame 
straipsnyje, kiekvienai valdžios 
institucijai, nesvarbu, ar šie mokėjimai 
faktiškai randasi ar ne, sąrašas.

Or. en

Pagrindimas

Reikalauti, kad informacija apie subjektus ir projektus būtų atskleidžiama pagal vietą, 
nesvarbu, ar mokėjimas atliktas ar ne.

Pakeitimas 241
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Informacija apie mokėjimus 
pateikiama, jeigu bet kuris mokėjimas ar 
tos pačios rūšies mokėjimų grupė viršija 
100 000 EUR.

Or. en

Pakeitimas 242
Eva Lichtenberger
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Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 42 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais patikslinama mokėjimų 
reikšmingumo sąvoka.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikšmingumo apibrėžtis pateikiama ankstesniame pakeitime, todėl deleguotasis aktas 
nereikalingas.

Pakeitimas 243
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 42 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais patikslinama mokėjimų 
reikšmingumo sąvoka.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 244
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 42 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais patikslinama mokėjimų 

Išbraukta.
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reikšmingumo sąvoka.

Or. fr

Pakeitimas 245
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 42 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
patikslinama mokėjimų reikšmingumo 
sąvoka.

4. Mokėjimai laikomi reikšmingais, jeigu 
bet kuris mokėjimas ar tos pačios rūšies 
mokėjimų grupė viršija 15 000 EUR. 
Komisija įgaliojama pagal 42 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
įvertinamas mokėjimų reikšmingumas. 
Mokėjimas laikomas reikšmingu, jeigu jis 
daro didelį poveikį šalies ekonomikai ar 
visuomenei vietos, regionų ar 
nacionaliniu lygmenimis. Komisija 
užtikrina, kad būtų taikomos taisyklės, 
kuriomis būtų užtikrinama, kad jokių ribų 
nebūtų galima apeiti.

Or. en

Pakeitimas 246
Giuseppe Gargani

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 42 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais patikslinama mokėjimų 
reikšmingumo sąvoka.

4. Atsižvelgiant į šios direktyvos 9 skyriuje 
numatytus tikslus, įmonės turės perkelti 
mokėjimus atitinkama valiuta.

Turės būti taikoma 1 mln. dolerių 
atskleidimo riba tos pačios rūšies 
mokesčio mokėjimams to paties lygmens 
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valdžios institucijoms
Tuo atveju, jei įmonė atlieka daugiau 
negu vieną to paties mokesčio mokėjimą 
to paties lygmens valdžios institucijai 
atitinkamu laikotarpiu, tokių mokėjimų 
sumos turi būti apibendrintos prieš 
taikant atskleidimo ribą.

Or. it

Pakeitimas 247
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 248
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Į ataskaitą neįtraukiami jokie 
mokėjimai valdžios institucijai šalyje, 
kurioje viešas informacijos apie tokių 
rūšių mokėjimus atskleidimas aiškiai 

Išbraukta.
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draudžiamas pagal tos šalies 
baudžiamosios teisės aktus. Tokiais 
atvejais įmonė pareiškia, kad ji nepateikė 
informacijos apie mokėjimus pagal 1–
3 dalis, ir atskleidžia atitinkamos valdžios 
institucijos pavadinimą.

Or. en

Pakeitimas 249
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 250
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Į ataskaitą neįtraukiami jokie 
mokėjimai valdžios institucijai šalyje, 
kurioje viešas informacijos apie tokių 
rūšių mokėjimus atskleidimas aiškiai 
draudžiamas pagal tos šalies 
baudžiamosios teisės aktus. Tokiais 

Išbraukta.
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atvejais įmonė pareiškia, kad ji nepateikė 
informacijos apie mokėjimus pagal 1–
3 dalis, ir atskleidžia atitinkamos valdžios 
institucijos pavadinimą.

Or. en

Pakeitimas 251
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. bg

Pakeitimas 252
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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3 dalis, ir atskleidžia atitinkamos valdžios 
institucijos pavadinimą.

Or. en

Pakeitimas 253
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 254
Giuseppe Gargani

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Į ataskaitą neįtraukiami jokie mokėjimai 
valdžios institucijai šalyje, kurioje viešas 
informacijos apie tokių rūšių mokėjimus 
atskleidimas draudžiamas pagal tos šalies 
teisės aktus, taisykles ar sutartis su tos 
šalies administracinėmis institucijomis. 
Tokiais atvejais įmonė pareiškia, kad ji 
neatskleidė informacijos apie mokėjimus 
pagal 1–3 dalis, ir atskleidžia atitinkamos 
valdžios institucijos pavadinimą.
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Or. it

Pakeitimas 255
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 256
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 257
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 258
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė reikalauja, kad visos 
didžiosios įmonės ar visos viešojo intereso 
įmonės, veikiančios gavybos arba neliestų 
miškų medienos ruošos sektoriuose ir 
reglamentuojamos jos nacionaliniais 
įstatymais, parengtų konsoliduotąją 
mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą 
pagal 37 ir 38 straipsnius, jei tai 
patronuojančiajai įmonei taikoma prievolė 

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

ataskaitas, kaip nustatyta šios direktyvos 
23 straipsnio 1–6 dalyse.

Or. en

Pakeitimas 259
Giuseppe Gargani

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 260
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įmonė neturi būti įtraukta į 
konsoliduotąją mokėjimų valdžios 
institucijoms ataskaitą, jei įvykdoma bent 
viena iš šių sąlygų:

Išbraukta.
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a) griežti ilgalaikiai apribojimai iš esmės 
trukdo patronuojančiajai įmonei naudotis 
savo teisėmis į tos įmonės turtą ar 
valdymą;
b) neeikvojant per daug lėšų ar laiko, 
neįmanoma gauti informacijos, 
reikalingos konsoliduotajai mokėjimų 
valdžios institucijoms ataskaitai parengti 
pagal šią direktyvą.

Or. en

Pakeitimas 261
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įmonė neturi būti įtraukta į 
konsoliduotąją mokėjimų valdžios 
institucijoms ataskaitą, jei įvykdoma bent 
viena iš šių sąlygų:

3. Įmonė neturi būti įtraukta į 
konsoliduotąją mokėjimų valdžios 
institucijoms ataskaitą, jei įvykdoma bent 
viena iš šių sąlygų ir jeigu įmonę 
sudarančio vieneto, kuris atlieka 
mokėjimus, finansinės ataskaitos taip pat 
neįtrauktos į konsoliduotąsias finansines 
ataskaitas už laikotarpį, su kuriuo 
ataskaita susijusi, o ne atvirkščiai:

Or. en

Pakeitimas 262
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnyje nurodyta mokėjimų valdžios 
institucijoms ataskaita ir 39 straipsnyje 
nurodyta konsoliduotoji mokėjimų valdžios 
institucijoms ataskaita skelbiamos 

37 straipsnyje nurodyta mokėjimų valdžios 
institucijoms ataskaita ir 39 straipsnyje 
nurodyta konsoliduotoji mokėjimų valdžios 
institucijoms ataskaita skelbiamos 
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kiekvienos valstybės narės įstatymų 
nustatyta tvarka pagal Direktyvos 
2009/101/EB 2 skyrių.

kiekvienos valstybės narės įstatymų 
nustatyta tvarka pagal Direktyvos 
2009/101/EB 2 skyrių. Be to, remdamasi 
37 ir 39 straipsniuose numatytomis 
viešomis ataskaitomis, EVPRI renka 
duomenis, su kuriais visuomenė galėtų 
susipažinti. Ši informacija, kuri bus 
suskirstyta pagal pagrindines analitines 
kategorijas, bus pateikiama internetu ir 
elektroniniu formatu.

Or. en

Pakeitimas 263
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija peržiūri šio skyriaus 
įgyvendinimą ir veiksmingumą ir pateikia 
apie tai ataskaitą, visų pirma kiek tai susiję 
su ataskaitų teikimo prievolių taikymo 
sritimi ir ataskaitų teikimo pagal projektus 
sąlygomis. Atliekant peržiūrą reikėtų 
atsižvelgti į tarptautinius pokyčius ir 
apsvarstyti poveikį konkurencingumui ir 
energijos tiekimo saugumui. Be to, joje 
reikėtų apsvarstyti, ar ataskaitų teikimo 
įpareigojimai, kurie taikomi gavybos arba 
neliestų miškų medienos ruošos 
sektoriuose veikiančioms įmonėms, taip 
pat turėtų būti taikomi žuvininkystės 
pramonės sektoriui. Ši peržiūra turėtų būti 
atlikta ne vėliau kaip per ketverius metus 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo. Ataskaita 
pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai 
kartu su teisės akto pasiūlymu, jei reikia.

Or. en
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Pakeitimas 264
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija peržiūri šio skyriaus 
įgyvendinimą ir veiksmingumą ir pateikia 
apie tai ataskaitą, visų pirma kiek tai susiję 
su ataskaitų teikimo prievolių taikymo 
sritimi ir ataskaitų teikimo pagal projektus 
sąlygomis. Atliekant peržiūrą reikėtų 
atsižvelgti į tarptautinius pokyčius, su 
pasauliniais standartais šioje srityje 
susijusią pažangą ir pateikti informaciją 
apie šio teisės akto poveikį trečiosioms 
šalims, visų pirma siekiant su didesniu 
mokėjimų valdžios institucijoms 
skaidrumu susijusių tikslų. Ji turėtų būti 
atlikta ne vėliau kaip per dvejus metus nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo. Ataskaita 
pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai 
kartu su teisės akto pasiūlymu, jei reikia.

Or. en

Pakeitimas 265
Giuseppe Gargani

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija peržiūri šio skyriaus 
įgyvendinimą ir veiksmingumą ir pateikia 
apie tai ataskaitą, visų pirma kiek tai susiję 
su ataskaitų teikimo prievolių taikymo 
sritimi ir ataskaitų teikimo pagal projektus 
sąlygomis. Atliekant peržiūrą reikėtų 
atsižvelgti į tarptautinius pokyčius ir 
apsvarstyti poveikį konkurencingumui ir 
energijos tiekimo saugumui. Ji turėtų būti 
atlikta ne vėliau kaip per penkerius metus 

Komisija peržiūri šio skyriaus 
įgyvendinimą ir veiksmingumą ir pateikia 
apie tai ataskaitą, visų pirma kiek tai susiję 
su išlaidų ir naudos, atsirandančių dėl 
skaidrumo reikalavimų, sritimi, įskaitant 
ataskaitų teikimo pagal projektus sąlygas. 
Atliekant peržiūrą reikia atsižvelgti į 
tarptautinius pokyčius ir apsvarstyti 
poveikį konkurencingumui ir Europos 
pramonės energijos tiekimo saugumui. Ji 
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nuo šios direktyvos įsigaliojimo. Ataskaita 
pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai 
kartu su teisės akto pasiūlymu, jei reikia.

turi būti atlikta ne vėliau kaip per trejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo. 
Ataskaita bus pateikta Europos 
Parlamentui ir Tarybai kartu su teisės akto 
pasiūlymu, jei reikia.

Or. it

Pakeitimas 266
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42 straipsnis
Deleguotųjų įgaliojimų vykdymas Išbraukta.

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 1 straipsnio 2 dalyje, 3 straipsnio 10 
dalyje ir 38 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo 50 straipsnyje nurodytos 
datos.
3. Europos Parlamentas ar Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 1 straipsnio 2 
dalyje, 3 straipsnio 10 dalyje ir 38 
straipsnio 4 dalyje nurodytus įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojantiems deleguotiesiems teisės 
aktams.
4. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, 
Komisija nedelsdama tuo pat metu apie jį 
praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
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5. Pagal 1 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 
10 dalį ir 38 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis teisės aktas įsigalioja tik tuo 
atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba neišreiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. fr

Pakeitimas 267
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 1 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 
10 dalį ir 38 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis teisės aktas įsigalioja tik tuo 
atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba neišreiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba praneša Komisijai, kad 
neprieštaraus. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 1 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 
10 dalį ir 38 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis teisės aktas įsigalioja tik tuo 
atveju, jeigu per tris mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba neišreiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba praneša Komisijai, kad 
neprieštaraus. Europos Parlamento ar 
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas trimis mėnesiais.

Or. en


