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Poprawka 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zapewnienia większej 
przejrzystości płatności na rzecz władz 
państwowych emitenci, których papiery 
wartościowe zostały dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym i którzy 
prowadzą działalność w przemyśle 
wydobywczym lub w przemyśle 
pozyskiwania drewna z lasów 
pierwotnych, powinni corocznie ujawniać 
w odrębnym sprawozdaniu płatności 
dokonane na rzecz władz państwowych w 
państwach, w których prowadzą 
działalność. Sprawozdanie takie powinno 
zawierać informacje porównywalne z
informacjami ujawnionymi w ramach 
Inicjatywy Przejrzystości w Branżach 
Wydobywczych (EITI) oraz powinno
zapewniać społeczeństwu obywatelskiemu 
informacje umożliwiające rozliczenie 
władz państw bogatych w zasoby z 
otrzymywanych przez nie wpływów z 
tytułu eksploatacji zasobów naturalnych.
Niniejsza inicjatywa uzupełnia również 
plan działań UE FLEGT (Plan działań UE 
na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania 
i handlu w dziedzinie leśnictwa) oraz 
rozporządzenie w sprawie drewna, które 
zobowiązują podmioty wprowadzające do 
obrotu produkty z drewna do 
zachowywania należytej ostrożności w 
celu zapobiegania nielegalnemu 
przywozowi drewna na rynek UE.
Szczegółowe wymogi zostały określone w 
rozdziale 9 dyrektywy 2011/../UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

(7) W celu zapewnienia większej 
przejrzystości działalności finansowej w 
państwach trzecich, w szczególności
płatności na rzecz władz państwowych,
emitenci, których papiery wartościowe 
zostały dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym, powinni ujawniać – w
ramach rocznego sprawozdania 
finansowego – płatności dokonane na 
rzecz władz państwowych z podziałem na 
poszczególne państwa, w których 
prowadzą działalność. Ujawnianie takich 
informacji ma umożliwiać inwestorom 
podejmowanie decyzji w oparciu o lepszą 
znajomość stanu rzeczy, poprawić ład 
korporacyjny oraz zwiększyć 
odpowiedzialność korporacyjną i 
przyczynić się do ograniczenia uchylania 
się od opodatkowania. Sprawozdanie 
powinno zawierać informacje ujawniane z 
zachowaniem podziału na poszczególne 
państwa. W przypadku emitentów, którzy 
prowadzą działalność w przemyśle 
wydobywczym, rybołówstwie lub w 
przemyśle pozyskiwania drewna z lasów 
pierwotnych, w sprawozdaniu należy 
również określić konkretny projekt lub 
projekty związane z daną płatnością w 
oparciu o wymogi dotyczące ujawniania 
informacji w ramach Inicjatywy 
Przejrzystości w Branżach Wydobywczych
(EITI), aby zapewniać społeczeństwu 
obywatelskiemu informacje umożliwiające 
rozliczenie władz państw bogatych w 
zasoby z otrzymywanych przez nie 
wpływów z tytułu eksploatacji zasobów 
naturalnych. Niniejsza inicjatywa 
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uzupełnia również plan działań UE FLEGT
(Plan działań UE na rzecz egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa) oraz rozporządzenie w sprawie 
drewna, które zobowiązują podmioty 
wprowadzające do obrotu produkty z 
drewna do zachowywania należytej 
ostrożności w celu zapobiegania 
nielegalnemu przywozowi drewna na 
rynek Unii. Szczegółowe wymogi zostały 
określone w rozdziale 9 dyrektywy 
2011/.../UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Or. en

Poprawka 4
Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zapewnienia większej 
przejrzystości płatności na rzecz władz 
państwowych emitenci, których papiery 
wartościowe zostały dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym i którzy 
prowadzą działalność w przemyśle 
wydobywczym lub w przemyśle 
pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych, 
powinni corocznie ujawniać w odrębnym 
sprawozdaniu płatności dokonane na rzecz 
władz państwowych w państwach, w 
których prowadzą działalność.
Sprawozdanie takie powinno zawierać 
informacje porównywalne z informacjami 
ujawnionymi w ramach Inicjatywy 
Przejrzystości w Branżach Wydobywczych
(EITI) oraz powinno zapewniać 
społeczeństwu obywatelskiemu informacje 
umożliwiające rozliczenie władz państw 
bogatych w zasoby z otrzymywanych przez 
nie wpływów z tytułu eksploatacji zasobów 
naturalnych. Niniejsza inicjatywa 

(7) W celu zapewnienia większej 
przejrzystości płatności na rzecz władz 
państwowych emitenci, których papiery 
wartościowe zostały dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym i którzy 
prowadzą działalność w przemyśle 
wydobywczym lub w przemyśle 
pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych, 
powinni corocznie ujawniać w odrębnym 
sprawozdaniu płatności dokonane na rzecz 
władz państwowych w państwach, w 
których prowadzą działalność.
Sprawozdanie takie powinno także 
określać konkretny projekt lub projekty, 
na który lub na które płatności te zostały 
przyznane oraz powinno opierać się na 
wymogach dotyczących ujawniania 
informacji przewidzianych w ramach 
Inicjatywy Przejrzystości w Branżach 
Wydobywczych (EITI). Niniejsza 
inicjatywa uzupełnia również plan działań 
UE FLEGT (Plan działań UE na rzecz 
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uzupełnia również plan działań UE FLEGT
(Plan działań UE na rzecz egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa) oraz rozporządzenie w sprawie 
drewna, które zobowiązują podmioty 
wprowadzające do obrotu produkty z 
drewna do zachowywania należytej 
ostrożności w celu zapobiegania 
nielegalnemu przywozowi drewna na 
rynek UE. Szczegółowe wymogi zostały 
określone w rozdziale 9 dyrektywy 
2011/../UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa) oraz 
rozporządzenie w sprawie drewna, które 
zobowiązują podmioty wprowadzające do 
obrotu produkty z drewna do 
zachowywania należytej ostrożności w 
celu zapobiegania nielegalnemu 
przywozowi drewna na rynek Unii.
Szczegółowe wymogi zostały określone w 
rozdziale 9 dyrektywy 2011/.../UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. en

Poprawka 5
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W wielu miejscach na świecie, jak na 
przykład w Demokratycznej Republice 
Konga, konflikty zbrojne są ściśle 
związane z dochodami z nielegalnego 
wydobycia minerałów. Przełamanie tego 
związku przyczyniłoby się do ograniczenia 
liczby i natężenia konfliktów. Jednym z 
rozwiązań mogłoby być zobowiązanie 
emitentów z Unii Europejskiej, którzy 
pozyskują minerały z obszarów 
występowania konfliktów lub zagrożonych 
nimi do przeprowadzenia badania due 
diligence, aby zagwarantować, że ich 
łańcuchy dostaw nie są powiązane ze 
stronami konfliktu. Inicjatywa w tym 
kierunku powinna przebiegać w pełnym 
poszanowaniu interesów lokalnych 
zainteresowanych podmiotów, a 
użytecznymi punktami odniesienia 
mogłyby być EITI i zalecenia Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w 
sprawie badania due diligence i 
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odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem 
dostaw. Aby uzyskać lepszy obraz takiego 
potencjalnego rozwiązania, ważne jest 
dalsze zbadanie w unijnym kontekście 
wykonalności i oczekiwanego wpływu 
wprowadzenia takiego obowiązku.

Or. en

Poprawka 6
Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2004/109/WE
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zobowiązują 
emitentów prowadzących działalność w 
przemyśle wydobywczym lub przemyśle 
pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych, 
zgodnie z definicją w […], do corocznego 
sporządzania, zgodnie z rozdziałem 9 
dyrektywy 2011/../UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady(*), sprawozdań 
dotyczących płatności dokonanych na 
rzecz władz państwowych. Sprawozdanie 
zostaje podane do publicznej wiadomości 
nie później niż sześć miesięcy po 
zakończeniu każdego roku finansowego i 
pozostaje publicznie dostępne przez okres 
co najmniej pięciu lat. Sprawozdania 
dotyczące płatności na rzecz władz 
państwowych sporządzane są na poziomie 
skonsolidowanym.

Państwa członkowskie zobowiązują 
emitentów prowadzących działalność w 
przemyśle wydobywczym lub przemyśle 
pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych, 
zgodnie z definicją w […], do corocznego 
sporządzania, zgodnie z rozdziałem 9 
dyrektywy 2011/../UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady(*), sprawozdań 
dotyczących płatności dokonanych na 
rzecz władz państwowych, wraz z 
dodatkowymi informacjami o ich 
działalności finansowej w państwach 
trzecich. Sprawozdanie zostaje podane do 
publicznej wiadomości nie później niż 
sześć miesięcy po zakończeniu każdego 
roku finansowego i pozostaje publicznie 
dostępne przez okres co najmniej pięciu 
lat. Sprawozdania dotyczące płatności na 
rzecz władz państwowych sporządzane są 
na poziomie skonsolidowanym.

Or. en

Poprawka 7
Thijs Berman, Michael Cashman
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Dodaje się art. 6a w brzmieniu:
„Artykuł 6a

Zasady składania sprawozdań 
dotyczących płatności na rzecz władz 

państwowych
W celu zapewnienia przejrzystości i 
ochrony inwestorów, państwa 
członkowskie wymagają stosowania 
następujących zasad składania 
sprawozdań dotyczących płatności na 
rzecz władz państwowych:
(a) zintegrowana sprawozdawczość:
sprawozdanie dotyczące płatności 
dokonanych na rzecz władz państwowych 
jest częścią rocznego sprawozdania 
finansowego oraz jest sporządzane w 
łatwo dostępnym i porównywalnym 
formacie; w szczególności umożliwia ono 
powiązanie płatności z projektami;
(b) istotność: w sprawozdaniu należy 
wykazać każdą płatność uznaną za mającą 
istotny wpływ na gospodarkę lub 
społeczeństwo danego państwa na 
szczeblu lokalnym, regionalnym lub 
krajowym; wpływ ten uwzględnia się we 
wszelkich progach; należy wprowadzić 
przepisy uniemożliwiające obejście 
któregokolwiek z progów;
(c) odrębne sprawozdanie dla każdego 
projektu: dla każdego projektu składa się 
odrębne sprawozdanie, z uwzględnieniem 
jego wpływu na szczeblu lokalnym i 
regionalnym do celów zdefiniowania 
danego projektu; definicja projektu 
zawiera takie kryteria jak istnienie 
licencji, najmu/dzierżawy, koncesji lub 
innej podobnej umowy prawnej;
(d) powszechność: wszyscy emitenci 
podlegają wymogowi składania 



PE489.526v01-00 8/8 AM\902208PL.doc

PL

sprawozdań; nie stosuje się żadnych 
wyjątków, które mogłyby prowadzić do 
zakłóceń i umożliwić emitentom 
nadużywanie luźnych wymogów 
dotyczących przejrzystości;
(e) kompleksowość: sprawozdanie 
obejmuje wszystkie odnośne płatności i 
dochody przekazywane na rzecz władz 
państwowych, w tym świadczenia 
rzeczowe, koszty operacyjne i płatności 
dokonane na rzecz ważnych 
usługodawców, w tym państwowe 
świadczenie usług;
(f) porównywalność: sprawozdanie 
dotyczące wszystkich płatności 
wnoszonych na rzecz władz państwowych 
jest sporządzane tak, aby istniała 
możliwość łatwego porównania danych 
dotyczących poszczególnych państw.”;

Or. en


