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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Aby sa zabezpečila lepšia 
transparentnosť platieb vládam, emitenti, 
ktorých cenné papiere sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu a ktorí 
vykonávajú činnosti v oblasti ťažobného 
priemyslu alebo v odvetví ťažby dreva 
v primárnych lesoch, by mali každoročne 
v rámci samostatnej správy zverejňovať 
platby uhrádzané vládam v krajinách, v 
ktorých pôsobia. V tejto správe by sa mali 
uvádzať typy platieb porovnateľné s tými, 
ktoré sa uvádzajú na základe iniciatívy pre 
transparentnosť v ťažobnom priemysle 
(EITI), a poskytovať tak občianskej 
spoločnosti informácie, na základe ktorých 
môžu byť vlády krajín bohatých na zdroje 
brané na zodpovednosť za príjmy 
pochádzajúce z využívania prírodných 
zdrojov. Táto iniciatíva je doplnkom k 
akčnému plánu EÚ FLEGT (pre 
vynútiteľnosť práva, správu a obchod v 
lesnom hospodárstve) a nariadeniu 
týkajúceho sa dreva, ktoré vyžadujú 
obchodníkov s výrobkami z dreva, aby s 
náležitou starostlivosťou, aby sa zabránilo
vstupu nelegálneho dreva na trh EÚ
Podrobné požiadavky sú vymedzené v 
kapitole 9 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/.../EÚ.

(7) Aby sa zabezpečila lepšia 
transparentnosť finančných činností 
v tretích krajinách, najmä platieb vládam, 
emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu, by 
mali v rámci každoročnej správy o 
finančných výkazoch zverejňovať platby 
uhrádzané vládam v krajinách, v ktorých 
pôsobia, a to podľa jednotlivých krajín. 
Zverejňovanie údajov je zamerané na to, 
aby investori mohli prijímať rozhodnutia 
na základe lepších informácií, a tým 
zlepšiť riadenie podnikov a podnikovú 
zodpovednosť a prispievať k 
zamedzovaniu daňovým únikom. V tejto 
správe sa informácie uvádzajú podľa 
jednotlivých krajín. Emitenti, ktorí 
pôsobia v ťažobnom priemysle, rybnom 
hospodárstve alebo v odvetví ťažby dreva 
v primárnych lesoch, by v správe mali tiež 
uviesť konkrétny projekt alebo projekty, 
na ktoré boli tieto platby určené, v 
nadväznosti na požiadavky na zverejnenie 
vychádzajúce z iniciatívy pre 
transparentnosť v ťažobnom priemysle 
(EITI), s cieľom poskytovať občianskej 
spoločnosti informácie, pričom vlády 
krajín bohatých na zdroje možno brať na 
zodpovednosť za príjmy pochádzajúce z 
využívania prírodných zdrojov. Táto 
iniciatíva je doplnkom k akčnému plánu 
EÚ FLEGT (pre vynútiteľnosť práva, 
správu a obchod v lesnom hospodárstve) a 
nariadeniu týkajúceho sa dreva, ktoré 
vyžadujú od obchodníkov s výrobkami z 
dreva, aby boli svedomití a tak zabránili
vstupu nelegálneho dreva na trh Únie.
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Podrobné požiadavky sú vymedzené v 
kapitole 9 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/.../EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Birgit Schnieber-Jastram

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Aby sa zabezpečila lepšia 
transparentnosť platieb vládam, emitenti, 
ktorých cenné papiere sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu a ktorí 
vykonávajú činnosti v oblasti ťažobného 
priemyslu alebo v odvetví ťažby dreva 
v primárnych lesoch, by mali každoročne v 
rámci samostatnej správy zverejňovať 
platby uhrádzané vládam v krajinách, v 
ktorých pôsobia. V tejto správe by sa mali 
uvádzať typy platieb porovnateľné s tými, 
ktoré sa uvádzajú na základe iniciatívy pre 
transparentnosť v ťažobnom priemysle 
(EITI), a poskytovať tak občianskej 
spoločnosti informácie, na základe 
ktorých môžu byť vlády krajín bohatých 
na zdroje brané na zodpovednosť za 
príjmy pochádzajúce z využívania 
prírodných zdrojov. Táto iniciatíva je 
doplnkom k akčnému plánu EÚ FLEGT 
(pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod 
v lesnom hospodárstve) a nariadeniu 
týkajúceho sa dreva, ktoré vyžadujú 
obchodníkov s výrobkami z dreva, aby s 
náležitou starostlivosťou, aby sa zabránilo
vstupu nelegálneho dreva na trh EÚ 
Podrobné požiadavky sú vymedzené v 
kapitole 9 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/.../EÚ.

(7) Aby sa zabezpečila lepšia 
transparentnosť platieb vládam, emitenti, 
ktorých cenné papiere sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu a ktorí 
vykonávajú činnosti v oblasti ťažobného 
priemyslu alebo v odvetví ťažby dreva 
v primárnych lesoch, by mali každoročne v 
rámci samostatnej správy zverejňovať 
platby uhrádzané vládam v krajinách, v 
ktorých pôsobia. V tejto správe by sa mal 
špecifikovať konkrétny projekt alebo 
projekty, na ktoré boli tieto platby určené, 
a správa by sa mala vypracúvať na 
základe požiadavky na zverejnenie 
vychádzajúcej z iniciatívy pre 
transparentnosť v ťažobnom priemysle 
(EITI). Táto iniciatíva je doplnkom k 
akčnému plánu EÚ FLEGT (pre 
vynútiteľnosť práva, správu a obchod v 
lesnom hospodárstve) a nariadeniu 
týkajúceho sa dreva, ktoré vyžadujú od 
obchodníkov s výrobkami z dreva, aby boli 
svedomití, a tak zabránili vstupu 
nelegálneho dreva na trh Únie. Podrobné 
požiadavky sú vymedzené v kapitole 9 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/.../EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Åsa Westlund

Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Na niektorých miestach na zemeguli, 
napríklad v Konžskej demokratickej 
republike, sú ozbrojené konflikty úzko 
späté s príjmov z nezákonnej ťažby 
nerastných surovín. Prerušenie tejto väzby 
by pomohlo pri zmenšovaní počtu 
a intenzity týchto konfliktov. Jedným 
riešením by mohlo byť zaviazať emitentov 
Európskej únie, ktorí využívajú nerastné 
suroviny z oblastí zasiahnutých alebo 
ohrozených konfliktom, aby boli 
svedomití, a tak zabezpečili, aby ich 
dodávateľské reťazce neboli prepojené na 
strany zainteresované na konfliktoch. 
Kým iniciatíva by po celý čas mala plne 
rešpektovať záujmy miestnych 
zainteresovaných subjektov, iniciatíva 
EITI, ako aj odporúčania Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj na 
riadnu svedomitosť a zodpovedné riadenie 
dodávateľských reťazcov by mohli byť 
užitočným zdrojom informácií. Na 
získanie lepšieho obrazu o tomto 
potenciálnom riešení treba v kontexte 
Únie hlbšie preskúmať realizovateľnosť 
a očakávaný účinok zavedenia tohto 
záväzku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Birgit Schnieber-Jastram

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
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Smernica 2004/109/ES
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty vyžadujú od emitentov 
pôsobiacich v oblasti ťažobného priemyslu 
alebo v odvetví ťažby dreva v primárnych 
lesoch podľa definície v […], aby v zmysle 
kapitoly 9 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/.../EÚ(*) 
vypracovali každoročnú správu o platbách 
uhrádzaných vládam. Správa sa zverejňuje 
najneskôr šesť mesiacov po skončení 
každého finančného roka a zostane verejne 
dostupná najmenej päť rokov. Platby 
uhrádzané vládam sa vykazujú na 
konsolidovanej úrovni.

Členské štáty vyžadujú od emitentov 
pôsobiacich v oblasti ťažobného priemyslu 
alebo v odvetví ťažby dreva v primárnych 
lesoch podľa definície v […], aby v zmysle 
kapitoly 9 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/../EÚ(*) 
vypracovali každoročnú správu o platbách 
uhrádzaných vládam obsahujúcu ďalšie 
informácie o ich finančných aktivitách 
v tretích krajinách. Správa sa zverejňuje 
najneskôr šesť mesiacov po skončení 
každého finančného roka a zostane verejne 
dostupná najmenej päť rokov. Platby 
uhrádzané vládam sa vykazujú na 
konsolidovanej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Thijs Berman, Michael Cashman

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Vkladá sa tento článok 6a:
„Článok 6a

Zásady podávania správ o platbách 
vládam

Na účely transparentnosti a ochrany 
investorov členské štáty požadujú, aby sa 
pri predkladaní správ o platbách 
uplatňovali tieto zásady:
(a) integrované podávanie správ: správa 
o platbách vládam je súčasťou výročnej 
finančnej správy, predkladá sa 
v zrozumiteľnom a porovnateľnom 
formáte; predovšetkým umožňuje 
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prepájať platby na projekty;
(b) závažnosť: uvádza sa každá platba, 
ktorá sa považuje za platbu s významným 
vplyvom na hospodárstvo krajiny alebo na 
spoločnosť na miestnej, regionálnej alebo 
národnej úrovni; každá prahová hodnota 
zohľadňuje tieto vplyvy; treba zaviesť 
pravidlá na zabraňovanie obchádzaniu 
prahových hodnôt;
(c) podávanie správ podľa jednotlivých 
projektov: správy sa podávajú pre každý 
projekt osobitne, pričom sa na účely 
definovania projektu zohľadňuje miestny 
a regionálny vplyv; definícia projektu 
obsahuje kritériá, ako je existencia 
licencie, koncesie alebo inej podobnej 
právnej dohody;
(d) univerzálnosť: požiadavky týkajúce sa 
podávania správ sa vzťahujú na všetkých 
emitentov; neudeľujú sa výnimky, ktoré 
by mohli mať nepriaznivý vplyv a ktoré 
umožňujú emitentom, aby zneužívali 
laxné požiadavky na transparentnosť;
(e) komplexnosť: uvádzajú sa všetky 
dôležité platby a príjmy uhradené vládam 
vrátane platieb v naturáliách, 
prevádzkových nákladov a platieb 
významným dodávateľom služieb vrátane 
štátneho poskytovania služieb;
(f) porovnateľnosť: správy o všetkých 
platbách uhradených vládam sa 
vypracúvajú tak, aby sa údaje týkajúce sa 
jednotlivých krajín dali jednoducho 
porovnávať.“;

Or. en


