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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dyrektywa w sprawie rachunkowości dotyczy szeregu kwestii związanych z rocznymi 
i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Europie. 

Komisję Rozwoju interesuje w szczególności rozdział 9 dotyczący sprawozdań z płatności na 
rzecz administracji rządowych. Ustawodawstwo unijne nie zawiera obecnie wymogu 
przedstawiania przez spółki sprawozdań z płatności na rzecz rządów państw, w których 
prowadzą działalność, nawet jeśli takie płatności, zwłaszcza w przemyśle wydobywczym lub 
w działalności związanej z wyrębem lasów, mogą stanowić znaczną część dochodów danego 
kraju, szczególnie w krajach bogatych w zasoby. Od 2007 r. Parlament Europejski nawoływał 
do przedstawienia wniosków w sprawie szerokiego i kompleksowego ujawniania takich 
informacji.

W następstwie przeglądu dyrektyw w sprawie przejrzystości i w sprawie rachunkowości 
Komisja zaproponowała w październiku 2011 r., aby przedsiębiorstwa działające w przemyśle 
wydobywczym lub zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych ujawniały corocznie płatności, 
jakich dokonują na rzecz administracji rządowej w każdym z państw, w przypadku gdy 
płatności te są związane z konkretnym projektem i są istotne dla rządów będących ich 
odbiorcą. Wymóg ten byłby ograniczony do dużych przedsiębiorstw i wszystkich jednostek 
interesu publicznego. 

Inspirację wniosków Komisji stanowi przyjęta w USA w lipcu 2010 r. ustawa Dodda-Franka 
zobowiązująca przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego (naftowego, gazowego 
i górniczego) zarejestrowane w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do 
podawania do publicznej wiadomości płatności na rzecz administracji rządowej z podziałem 
na poszczególne kraje i projekty. Wniosek opiera się też na istniejącej dobrowolnej 
Inicjatywie Przejrzystości w Branżach Wydobywczych. 

Ujawnianie takich płatności na rzecz administracji rządowej może dostarczyć kluczowych 
informacji o przepływie dochodów, co umożliwi podmiotom społeczeństwa obywatelskiego 
i obywatelom w bogatych w zasoby, ale często ubogich krajach skuteczniejsze rozliczanie 
administracji rządowej. Większa przejrzystość może przyczynić się do usprawnienia 
zarządzania, przeciwdziałania korupcji, poprawy rozliczalności przedsiębiorstw, 
a jednocześnie umożliwi inwestorom podejmowanie decyzji w oparciu o pełniejszą wiedzę.

Sprawozdawczyni z wielkim zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji jako ważny krok 
naprzód w kierunku przejrzystości i rozliczalności, ale niektóre punkty uważa za szczególnie 
istotne w kontekście rozwoju. W związku z tym sprawozdawczyni proponuje poprawki 
polegające na zmianie definicji projektu, usunięciu zwolnień i uwzględnieniu progu 
istotności. 

Ponadto, chociaż sprawozdawczyni uznaje podstawowe znaczenie przejrzystości w przemyśle 
wydobywczym i sektorach zajmujących się wyrębem lasów pierwotnych, jest jednak 
przekonana, że zakres dyrektywy należy rozszerzyć, ponieważ poprawa rozliczalności jest 
potrzebna we wszystkich sektorach. Dlatego też zaproponowała, aby wszystkie branże 
przemysłowe składały sprawozdania o płatnościach z podziałem na poszczególne kraje oraz 
aby ujawniano dodatkowe dane finansowe, tak by pomóc państwom członkowskim UE 
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i krajom rozwijającym się ograniczyć zjawisko uchylania się od opodatkowania i unikania 
zobowiązań podatkowych we wszystkich sektorach. Takie podejście jest spójne ze 
stanowiskiem przyjętym przez Parlament w marcu 2011 r. w sprawozdaniu Evy Joly 
w sprawie współpracy z krajami rozwijającymi się w zakresie wspierania dobrych rządów w 
dziedzinie opodatkowania, w którym stwierdzono, że sprawozdawczość z podziałem na 
poszczególne kraje powinna być kompleksowa, uwzględniać zyski przed i po opodatkowaniu 
oraz obejmować wszystkie sektory. W przypadku przemysłu wydobywczego i sektora wyrębu 
lasów w sprawozdawczości dotyczącej płatności dokonywanych przez przedsiębiorstwa 
z tych branż należy zachować podział na poszczególne projekty.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W celu zapewnienia większej 
przejrzystości w zakresie płatności na rzecz 
administracji rządowej duże jednostki i 
jednostki interesu publicznego działające 
w przemyśle wydobywczym lub zajmujące 
się wyrębem lasów pierwotnych powinny
raz w roku w odrębnym sprawozdaniu
ujawniać istotne płatności na rzecz 
administracji rządowej dokonywane w 
krajach, w których prowadzą one 
działalność. Tego rodzaju jednostki 
prowadzą działalność w krajach 
posiadających bogate zasoby surowców
naturalnych, zwłaszcza minerałów, ropy, 
gazu ziemnego, jak również lasów 
pierwotnych. Sprawozdanie powinno
zawierać rodzaje płatności porównywalne 
z płatnościami ujawnianymi przez 
jednostkę uczestniczącą w Inicjatywie
Przejrzystości w Branżach Wydobywczych
(EITI). Niniejsza inicjatywa jest także 
uzupełnieniem planu działania UE na rzecz 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa oraz rozporządzenia 
w sprawie drewna, zawierającego wymóg, 
aby podmioty zajmujące się handlem 

(32) W celu zapewnienia większej 
przejrzystości w zakresie płatności na rzecz 
administracji rządowej wszystkie duże 
jednostki i jednostki interesu publicznego
powinny w ramach rocznego 
sprawozdania finansowego ujawniać
sprawozdanie na temat istotnych płatności 
na rzecz administracji rządowej 
dokonywane w krajach, w których 
prowadzą one działalność, a także 
dodatkowe informacje finansowe 
dotyczące ich działalności w krajach 
trzecich. W przypadku, gdy tego rodzaju 
jednostki prowadzą działalność w zakresie 
wydobycia zasobów naturalnych, 
zwłaszcza minerałów, ropy, gazu 
ziemnego, jak również lasów pierwotnych, 
w sprawozdaniu przedstawione zostaje 
również konkretne przedsięwzięcie lub 
przedsięwzięcia, na które zostały 
przeznaczone te płatności. Sprawozdanie 
powinno opierać się na wymogach 
w zakresie ujawniania zdefiniowanych 
w ramach Inicjatywy Przejrzystości 
w Branżach Wydobywczych (EITI).
Niniejsza inicjatywa jest także 
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produktami z drewna dokładały należytej
staranności, aby zapobiec wprowadzaniu 
nielegalnego drewna na unijny rynek.

uzupełnieniem planu działania UE na rzecz 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa oraz rozporządzenia 
w sprawie drewna, zawierającego wymóg, 
aby podmioty zajmujące się handlem 
produktami z drewna dokładały należytej 
staranności, aby zapobiec wprowadzaniu 
nielegalnego drewna na unijny rynek.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Sprawozdania powinny służyć 
ułatwieniu rządom krajów bogatych w 
surowce wdrażanie zasad i kryteriów 
EITI, a także rozliczanie się przed 
obywatelami z płatności, które rządy te 
otrzymują od jednostek prowadzących 
działalność w przemyśle wydobywczym lub 
zajmujących się wyrębem lasów 
pierwotnych i działających w ramach 
jurysdykcji tych krajów. Sprawozdanie 
powinno zawierać informacje w podziale
na kraje i projekty, przy czym za projekt 
uznaje się jednostkę sprawozdawczości 
operacyjnej najniższego szczebla, na 
którym jednostka sporządza regularne 
wewnętrzne sprawozdania z działalności, 
taką jak koncesja, zlewisko itp., i o ile na 
takie projekty przeznaczono płatności. W 
świetle ogólnego celu, którym jest 
propagowanie dobrych rządów w tych 
krajach, należy ocenić istotność płatności, 
która ma zostać wykazana, dla 
otrzymującej ją administracji rządowej.
Można rozważyć różne kryteria istotności, 
na przykład kwotę bezwzględną płatności 
bądź próg procentowy (na przykład 
płatności przekraczające określony odsetek 
krajowego PKB), przy czym kryteria te 

(33) Sprawozdania powinny służyć 
ułatwieniu rządom rozliczania się przed 
obywatelami z płatności, które rządy te 
otrzymują od jednostek działających 
w ramach ich jurysdykcji. Sprawozdanie 
powinno zawierać informacje z podziałem
na kraje, a w przypadku przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w przemyśle 
wydobywczym lub zajmujących się 
wyrębem lasów pierwotnych, określać 
także konkretny projekt lub projekty, na 
które zostały przeznaczone te płatności, 
przy czym projekt taki jest uznawany za 
ekwiwalent umowy, licencji, leasingu lub 
koncesji bądź innego rodzaju umowy 
prawnej, która uprawnia do 
opodatkowania przedsiębiorstwa 
i należności z tytułu dochodu w każdym 
kraju, w którym prowadzi ono działalność. 
W przypadku gdy należności z tytułu 
płatności opierają się na odmiennej 
podstawie, sprawozdanie dotyczy tej 
podstawy. W świetle ogólnego celu, 
którym jest propagowanie dobrych rządów 
w tych krajach, płatności są uznawane za 
istotne, jeżeli jakakolwiek płatność lub 
pakiet płatności tego samego rodzaju 
wynosi ponad 15 000 EUR. W ciągu 
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mogą zostać określone za pomocą aktu 
delegowanego. W ciągu pięciu lat od 
wejścia w życie dyrektywy system 
sprawozdawczy powinien zostać poddany 
przeglądowi i powinien zostać omówiony 
w sprawozdaniu Komisji. W ramach 
przeglądu należy przeanalizować 
skuteczność systemu oraz uwzględnić 
uwarunkowania międzynarodowe, w tym 
kwestie konkurencyjności i bezpieczeństwa 
energetycznego. Należy ponadto 
uwzględnić doświadczenia podmiotów 
sporządzających sprawozdania finansowe i 
użytkowników informacji dotyczących 
płatności, a także przeanalizować 
stosowność uwzględnienia dodatkowych 
informacji o płatnościach, takich jak 
efektywne stawki podatkowe oraz dane 
odbiorcy płatności, np. informacje 
dotyczące rachunku bankowego. 

pięciu lat od wejścia w życie dyrektywy 
system sprawozdawczy powinien zostać 
poddany przeglądowi i powinien zostać 
omówiony w sprawozdaniu Komisji. 
W ramach przeglądu należy 
przeanalizować skuteczność systemu oraz 
uwzględnić uwarunkowania 
międzynarodowe, w tym kwestie 
konkurencyjności i bezpieczeństwa 
energetycznego. Należy ponadto 
uwzględnić doświadczenia podmiotów 
sporządzających sprawozdania finansowe 
i użytkowników informacji dotyczących 
płatności, a także przeanalizować 
stosowność uwzględnienia dodatkowych 
informacji o płatnościach.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W celu uwzględnienia przyszłych 
zmian w przepisach państw członkowskich 
i w ustawodawstwie Unii dotyczącym 
rodzajów spółek, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w odniesieniu do aktualizacji wykazów 
jednostek zawartych w załącznikach I i II. 
Stosowanie aktów delegowanych jest 
również konieczne w celu dostosowania 
kryteriów określających rozmiar jednostki, 
gdyż z upływem czasu inflacja prowadzi 
do obniżenia ich wartości realnej. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. 

(35) W celu uwzględnienia przyszłych 
zmian w przepisach państw członkowskich 
i w ustawodawstwie Unii dotyczącym 
rodzajów spółek, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w odniesieniu do aktualizacji wykazów 
jednostek zawartych w załącznikach I i II. 
Stosowanie aktów delegowanych jest 
również konieczne w celu dostosowania 
kryteriów określających rozmiar jednostki, 
gdyż z upływem czasu inflacja prowadzi 
do obniżenia ich wartości realnej. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. 
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W celu zagwarantowania, że w 
odpowiednim stopniu ujawniane będą 
stosowne płatności na rzecz administracji 
rządowych ze strony przemysłu 
wydobywczego i przedsiębiorstw
zajmujących się wyrębem lasów 
pierwotnych, a także w celu zapewnienia 
jednolitego stosowania niniejszej 
dyrektywy, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w odniesieniu do uszczegółowienia 
pojęcia istotności, jeśli chodzi o płatności.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „jednostka działająca w przemyśle 
wydobywczym” oznacza jednostkę 
prowadzącą jakąkolwiek działalność 
polegającą na poszukiwaniu, odkrywaniu, 
eksploatacji i wydobyciu złóż minerałów, 
ropy i gazu ziemnego, o których mowa w 
sekcji B działy 05–08 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady; 

1. „jednostka działająca w przemyśle 
wydobywczym” oznacza jednostkę 
prowadzącą jakąkolwiek działalność 
polegającą na poszukiwaniu, odkrywaniu, 
transporcie, wywozie, eksploatacji 
i wydobyciu złóż minerałów, ropy i gazu 
ziemnego, o których mowa w sekcji B 
działy 05–08 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady;

Or. en

Uzasadnienie

Ujawnianie płatności związanych z przewozem jest również istotne, gdyż dochody z handlu 
tranzytowego powinny zostać wzięte pod uwagę. Zakres działalności uregulowanej we 
wniosku Komisji jest mniejszy niż w amerykańskiej ustawie Dodda-Franka, która obejmuje 
również wywóz wydobytych surowców.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „projekt” odpowiada jednostce 
sprawozdawczości operacyjnej na 
najniższym szczeblu w ramach jednostki, 
na którym regularnie sporządzane są 
wewnętrzne sprawozdania z działalności w 
celu jej monitorowania.

4. „projekt” odpowiada umowie, licencji, 
leasingowi lub koncesji bądź innego 
rodzaju umowie prawnej, która uprawnia 
do opodatkowania przedsiębiorstwa 
i należności z tytułu dochodu w każdym 
kraju, w którym prowadzi ono działalność. 
W przypadku, gdy należności z tytułu 
płatności opierają się na odmiennej 
podstawie, sprawozdanie dotyczy tej 
podstawy.

Or. en

Uzasadnienie

Wadą definicji Komisji jest to, że umożliwiłaby ona przedsiębiorstwom definiowanie 
projektów w różny sposób, w oparciu o typową dla nich strukturę zarządzania, dając 
rezultaty, które nie będą porównywalne, gdyż przedsiębiorstwa mogą nie przedstawiać 
sprawozdania w oparciu o wspólną podstawę. Zaproponowane brzmienie odzwierciedla fakt, 
że przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego i zajmujące się wyrębem lasów zazwyczaj 
nabywają prawa do wykorzystywania zasobów naturalnych w ramach określonego obszaru 
geograficznego danego kraju.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakazują, aby 
duże jednostki i wszystkie jednostki 
interesu publicznego działające w 
przemyśle wydobywczym lub zajmujące się 
wyrębem lasów pierwotnych raz do roku 
sporządzały i ogłaszały sprawozdania 
dotyczące płatności na rzecz administracji 
rządowych.

1. Państwa członkowskie nakazują, aby 
duże jednostki i wszystkie jednostki 
interesu publicznego, w tym spółki joint-
venture, raz do roku sporządzały 
i ogłaszały sprawozdania dotyczące 
płatności, w tym świadczeń rzeczowych na 
rzecz administracji rządowych, w ramach 
rocznego sprawozdania finansowego.
W sprawozdaniu tym przedsiębiorstwo 
publikuje również dodatkowe informacje 
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finansowe dotyczące jego działalności 
w krajach trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

The reporting or payments made to governments and additional financial data should not be 
limited to the extractive and logging of primary forests, but should apply to all sectors. This is 
also helpful in ensuring a level playing field in countries where MNCs are operating. 
Payments disclosure is not enough to show that companies pay their fair share of tax, so the 
report should also require additional financial information for all companies regarding 
activities in third countries on a per-country basis (as defined in Article 38). Not only would 
this information be useful in terms of tax avoidance and tax evasion but would also be helpful 
to ensure investors are making informed decisions.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W sprawozdaniu podaje się następujące
informacje, jeśli są one istotne dla 
administracji rządowej będącej odbiorcą 
płatności:

1. W sprawozdaniu podaje się następujące 
informacje: 

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodatkowe informacje finansowe 
dotyczące działalności w krajach trzecich 
z podziałem na poszczególne kraje, jak 
zostało to określone w ust. 3b.;

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku dużych przedsiębiorstw 
i wszystkich jednostek interesu 
publicznego działających w przemyśle 
wydobywczym i zajmujących się wyrębem 
lasów pierwotnych, jeżeli płatności 
dotyczą konkretnego przedsięwzięcia, 
w sprawozdaniu przedstawiona zostaje 
również kwota płatności dla każdego 
rodzaju płatności, w tym świadczeń 
rzeczowych, dla każdego przedsięwzięcia 
w ciągu roku budżetowego oraz kwota 
płatności ogółem dla każdego z takich 
projektów.

Or. en

Uzasadnienie

Pomimo iż brak przejrzystości w płatnościach na rzecz rządów jest problemem występującym 
we wszystkich sektorach, jest on bardziej widoczny w przemyśle wydobywczym i działalności 
związanej z wyrębem lasów pierwotnych w krajach rozwijających się. Dlatego też 
przedsiębiorstwa działające w tych sektorach powinny przedstawiać sprawozdania z każdego 
przedsięwzięcia, tak by lokalna społeczność mogła rozliczyć administrację rządową na 
szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) płatności na rzecz państwowych sił 
bezpieczeństwa za ochronę;

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) podatki od gruntów i nieruchomości;

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera f c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) podatki pobierane u źródła;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera f d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fd) opłaty i podatki przywozowe 
i wywozowe;

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera f e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fe) podatki konsumpcyjne;
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Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera f f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ff) płatności wynikające z naruszenia 
prawa, takie jak koszty środowiskowe 
i odszkodowania;

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inne świadczenia bezpośrednie na rzecz 
odnośnej administracji rządowej.

g) inne świadczenia na rzecz odnośnej 
administracji rządowej.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Płatności są ujawniane wówczas, gdy 
dana płatność lub pakiet płatności tego 
samego rodzaju wynosi ponad 
15 000 EUR.

Or. en
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Uzasadnienie

Sprawozdawczyni uważa, że próg istotności powinien zostać przedstawiony jako wartość 
bezwzględna w samej dyrektywie, a nie za pośrednictwem aktu delegowanego. Płatności 
stosunkowo niewielkie dla korporacji wielonarodowej mogą stanowić dużą kwotę dla 
biednego rozwijającego się kraju, szczególnie na szczeblu regionalnej lub lokalnej 
administracji rządowej.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W sprawozdaniu zawarte są również 
następujące dodatkowe informacje 
finansowe dotyczące poszczególnych 
państw:
a) obroty netto;
b) wielkość produkcji;
c) zysk lub strata przed opodatkowaniem;
d) łączna liczba zatrudnionych osób i ich 
wynagrodzenie ogółem;

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 42 w celu doprecyzowania pojęcia 
istotności w odniesieniu do płatności.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca uważa, że próg istotności powinien zostać przedstawiony jako wartość 
bezwzględna w samej dyrektywie, a nie za pośrednictwem aktu delegowanego.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ze sprawozdania wyłączone są wszelkie 
kategorie płatności na rzecz administracji 
rządowej w kraju, w którym publiczne 
ujawnianie tego rodzaju płatności jest 
wyraźnie zabronione przepisami prawa 
karnego tego kraju. W tego rodzaju 
przypadkach jednostka stwierdza, że nie 
zgłosiła płatności zgodnie z ust. 1–3 i 
ujawnia administrację rządową, której to 
dotyczy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić klauzulę o wyłączeniu, gdyż nie ma dowodów na to, że jakikolwiek kraj 
obecnie zakazuje takiej sprawozdawczości, zaś wyłączenie może skłonić niektóre rządy do 
aktów prawnych nakładających obowiązek zachowania tajemnicy, co podważy te przepisy. 
Porównywalna amerykańska ustawa Dodda-Franka nie zawiera takiej klauzuli o wyłączeniu. 

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie nakazuje, aby 
duże jednostki i jednostki interesu 
publicznego działające w przemyśle 
wydobywczym lub zajmujące się wyrębem 
lasów pierwotnych i podlegające 
przepisom jego prawa krajowego 
sporządzały skonsolidowane sprawozdania 
dotyczące płatności na rzecz administracji 
rządowych zgodnie z art. 37 i 38, jeżeli 
jednostka dominująca ma obowiązek 
sporządzania skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych określony w art. 

1. Państwo członkowskie nakazuje, aby 
duże jednostki i jednostki interesu 
publicznego podlegające przepisom jego 
prawa krajowego sporządzały 
skonsolidowane sprawozdania dotyczące 
płatności na rzecz administracji rządowych 
zgodnie z art. 37 i 38, jeżeli jednostka 
dominująca ma obowiązek sporządzania 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych określony w art. 23 ust. 1–6 
niniejszej dyrektywy.
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23 ust. 1–6 niniejszej dyrektywy.

Or. en


