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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Računovodska direktiva obravnava vrsto vprašanj, ki se nanašajo na letne in konsolidirane 
računovodske izkaze družb z omejeno odgovornostjo v Evropi. 

Za Odbor za razvoj je še posebej zanimivo poglavje 9, ki se nanaša na poročanje o plačilih 
vladam. Družbam v skladu z zakonodajo EU zaenkrat ni treba poročati o plačilih vladam v 
državah, v katerih poslujejo, čeprav lahko ta plačila, zlasti v ekstraktivni industriji ali sektorju 
izkoriščanja gozdov, predstavljajo znaten delež državnih prihodkov, še posebej v državah, ki 
so bogate z viri. Evropski parlament od leta 2007 poziva k predlogom za obsežno in celovito 
razkritje teh informacij.

Komisija je pri pregledu direktive o preglednosti in računovodske direktive oktobra 2011 
predlagala, naj družbe, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali na področju izkoriščanja 
prvotnih gozdov, vsako leto razkrijejo plačila vladam v vseh državah, kjer se je plačilo 
namenilo posameznemu projektu ali je pomembno za vlado prejemnico. Ta zahteva bi bila 
omejena na velike družbe in vse subjekte javnega interesa. 

Predlog Komisije je primerljiv z ameriškim Dodd-Frankovim zakonom, sprejetim julija 2010, 
ki zahteva, da družbe ekstraktivne industrije (naftne, plinske in rudarske družbe), registrirane 
pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo (KVP), javno poročajo o plačilih vladam za vsako 
državo in vsak projekt posebej. Predlog bo tudi nadgradil sedanjo prostovoljno pobudo za 
preglednost v ekstraktivni industriji. 

Z razkritjem takih plačil vladam bi lahko akterji civilne družbe in državljani v državah, ki so 
pogosto bogate z viri, a revne, pridobili poglavitne informacije o toku dohodkov ter bi od 
svojih vlad lažje zahtevali, da prevzamejo odgovornost.
Večja preglednost bi utegnila spodbuditi boljše upravljanje, preprečiti korupcijo, izboljšati 
prevzemanje odgovornosti družb, hkrati pa vlagateljem omogočiti bolj ozaveščeno odločanje.
Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije, saj je velik korak k preglednosti in 
prevzemanju odgovornosti, meni pa, da so nekatere točke zlasti pomembne za razvoj. Zato 
predlaga spremembe opredelitve projekta, odpravo izjem in vključitev praga pomembnosti. 

Čeprav se zaveda, da je preglednost v ekstraktivni industriji in na področju izkoriščanja 
prvotnih gozdov bistvenega pomena, meni, da bi bilo treba razširiti področje uporabe 
direktive, saj je treba v vseh sektorjih bolje prevzemati odgovornost. Zato predlaga, da bi 
morali vsi industrijski sektorji poročati o plačilih po posameznih državah in da bi se morali 
razkriti dodatni finančni podatki, da bi državam članicam EU in državam v razvoju pomagali 
zmanjšati davčne utaje in izogibanje davkom v vseh sektorjih. To je skladno s stališčem, ki ga 
je marca 2011 Parlament sprejel v poročilu Eve Joly o sodelovanju z državami v razvoju pri 
spodbujanju dobrega upravljanja v davčnih zadevah, v katerem je navedeno, da bi moralo biti 
poročanje po posameznih državah zastavljeno široko, vključevati dobiček pred in po 
obdavčenju ter zajemati vse sektorje. Podjetja iz ekstraktivnih industrijskih panog in sektorja 
izkoriščanja gozdov bi morala o svojih plačilih poročati po posameznih projektih.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za razvoj poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam bi morala velika podjetja in 
podjetja javnega interesa, ki opravljajo 
dejavnost v ekstraktivni industriji ali 
sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, v 
ločenem letnem poročilu razkriti bistvena 
plačila državi v državah, kjer poslujejo. 
Taka podjetja poslujejo v državah, ki imajo 
veliko naravnih virov, predvsem 
mineralnih virov, nafte, zemeljskega plina 
in tudi prvotnih gozdov. Poročilo bi moralo 
vsebovati oblike plačil, primerljiva s 
tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki 
sodelujejo v pobudi za preglednost 
ekstraktivne industrije (EITI). Pobuda 
dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU 
izvrševanja zakonodaje, upravljanja in 
trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in 
uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi 
izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se 
preprečilo nezakonito prihajanje lesa na 
trge EU. 

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam bi morala vsa velika podjetja 
in podjetja javnega interesa kot del letnega 
poročila računovodskih izkazov razkriti 
poročilo o bistvenih plačilih vladam v 
državah, kjer poslujejo, pa tudi dodatne 
finančne informacije v zvezi s svojimi 
dejavnostmi v tretjih državah. Če taka 
podjetja poslujejo na področju 
izkoriščanja naravnih virov, predvsem 
mineralnih virov, nafte, zemeljskega plina 
in tudi prvotnih gozdov, se v poročilu tudi 
opiše posamezen projekt ali projekti, ki so 
jim bila namenjena ta plačila. Poročilo bi 
moralo nadgraditi zahteve za razkritje iz 
pobude za preglednost ekstraktivne 
industrije (EITI). Pobuda dopolnjuje tudi 
Akcijski načrt EU izvrševanja zakonodaje, 
upravljanja in trgovanja na področju 
gozdov (FLEGT) in uredbo o lesu, ki od 
trgovcev z lesnimi izdelki, da se obnašajo 
skrbno, da bi se preprečilo nezakonito 
prihajanje lesa na trge EU.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Poročila so namenjena vladam držav, 
ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel 
in pogojev EITI ter za obrazložitev 

(33) Poročila so namenjena vladam za lažje 
prevzemanje odgovornosti pred državljani
glede plačil, ki jih te vlade prejmejo od 
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državljanom glede plačil, ki jih te vlade 
prejmejo od podjetij, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov na območju 
njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo 
vsebovati razkritja na podlagi države in 
projektov, kjer projekt velja za najnižjo 
raven operativne poročevalske enote, za 
katero podjetje pripravlja redno notranje 
poslovno poročilo, ko gre za koncesijo, 
geografsko območje ipd., kjer so bila 
plačila namenjena takim projektom. V 
zvezi s splošnim ciljem spodbujanja 
dobrega upravljanja v teh državah, bi se 
moralo bistvenost plačila oceniti glede na 
vlado prejemnico. Za bistvenost plačila se 
lahko predvidi različne kriterije, kot so 
absolutni zneski ali odstotkovna omejitev 
(kot so plačila, ki presegajo določeni 
odstotek BDP neke države), kar lahko 
določa delegirani akt. Komisija bi morala 
ureditev poročanja pregledati in pripraviti 
poročilo v petih letih od začetka veljave 
Direktive. Pregled bi moral upoštevati 
učinkovitost ureditve in mednarodnega 
razvoja, vključno z vprašanji 
konkurenčnosti in zanesljivost preskrbe z 
energijo. Pregled bi moral upoštevati tudi 
izkušnje pripravljavcev in uporabnikov 
podatkov o plačilih in proučiti primernost 
vključevanja dodatnih podatkov o plačilih, 
kot so dejanske davčne stopnje in 
podrobnosti o prejemniku, na primer 
podatki o bančnem računu. 

podjetij, ki delujejo na območju njihove 
pristojnosti. Poročilo bi moralo vsebovati 
razkritja na podlagi države, v primeru 
podjetij, ki opravljajo dejavnost v 
ekstraktivni industriji ali sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov, pa bi moral  
biti vanj vključen tudi opis projekta ali 
projektov, ki so jim bila namenjena ta 
plačila, projekt, ki velja za ustreznico 
pogodbe, dovoljenja, zakupa, koncesije ali 
drugega pravnega sporazuma, ki povzroča 
davčne in dohodkovne obveznosti družbe v 
vsaki državi članici, kjer deluje. Če 
plačilne obveznosti nastanejo na drugi 
podlagi, poročanje temelji na tej podlagi.
V zvezi s splošnim ciljem spodbujanja 
dobrega upravljanja v teh državah veljajo 
plačila za bistvena, če katero koli plačilo 
ali sklop plačil iste vrste znaša več kot 
15 000 EUR. Komisija bi morala ureditev 
poročanja pregledati in pripraviti poročilo 
v petih letih od začetka veljave Direktive. 
Pregled bi moral upoštevati učinkovitost 
ureditve in mednarodnega razvoja, 
vključno z vprašanji konkurenčnosti in 
zanesljivost preskrbe z energijo. Pregled bi 
moral upoštevati tudi izkušnje 
pripravljavcev in uporabnikov podatkov o 
plačilih in proučiti primernost vključevanja 
dodatnih podatkov o plačilih.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Za upoštevanje prihodnjih sprememb 
zakonodaje držav članic in zakonodaje 

(35) Za upoštevanje prihodnjih sprememb 
zakonodaje držav članic in zakonodaje 
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Unije glede vrst podjetij bi se Komisiji 
morale podeliti pristojnosti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe za posodabljanje seznama podjetij 
v Prilogi I in II. Uporaba delegirani aktov 
je potrebna za prilagajanje meril za 
določanje velikosti podjetij, saj s časom 
inflacija zmanjšuje njihovo dejansko 
vrednost. Zlasti je pomembno, da Komisija 
med pripravljalnimi deli opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. 
Da bi se zagotovila ustrezna in primerna 
raven razkritij plačil, ki jih ekstraktivna 
industrija in sektor izkoriščanja prvotnih 
gozdov namenijo vladam, in za 
zagotavljanje enotne uporabe te Direktive, 
bi se Komisiji morale podeliti pristojnosti 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 290 Pogodbe v zvezi s 
specifikacijami načela bistvenosti plačil.

Unije glede vrst podjetij bi se Komisiji 
morale podeliti pristojnosti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe za posodabljanje seznama podjetij 
v Prilogi I in II. Uporaba delegirani aktov 
je potrebna za prilagajanje meril za 
določanje velikosti podjetij, saj s časom 
inflacija zmanjšuje njihovo dejansko 
vrednost. Zlasti je pomembno, da Komisija 
med pripravljalnimi deli opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. 

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 36 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „podjetje, ki opravlja dejavnost v 
ekstraktivni industriji“ je podjetje z 
dejavnostjo, ki zajema raziskovanje, 
odkrivanje, razvijanje in izkoriščanje zalog 
mineralov, nafte in naravnega plina, kot je 
navedeno na področju B, v oddelkih od 05 
do 08 Priloge I k Uredbi (ES) 
št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta. 

1. „podjetje, ki opravlja dejavnost v 
ekstraktivni industriji“ je podjetje z 
dejavnostjo, ki zajema raziskovanje, 
odkrivanje, transportiranje, izvažanje,
razvijanje in izkoriščanje zalog mineralov, 
nafte in naravnega plina, kot je navedeno 
na področju B, v oddelkih od 05 do 08 
Priloge I k Uredbi (ES) št. 1893/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta.

Or. en

Obrazložitev

Razkritje plačil, povezanih s transportom, je prav tako pomembno, saj je treba upoštevati 
prihodke tranzita. Osnutek predloga Komisije obsega manj dejavnosti kot ameriški Dodd-
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Frankov zakon, ki vključuje tudi izvoz teh surovin.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 36 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. „projekt“ je ustreznica posebne enote 
poročanja delovanja na najnižji ravni v 
podjetju, kjer se pripravijo redna notranja 
poslovna poročila za nadzor poslovanja.

4. „projekt“ je ustreznica pogodbe, 
dovoljenja, zakupa, koncesije ali drugega 
pravnega sporazuma, ki povzroča davčne 
in dohodkovne obveznosti družbe v vsaki 
državi, kjer deluje. Če plačilne obveznosti 
nastanejo na drugi podlagi, poročanje 
temelji na tej podlagi.

Or. en

Obrazložitev

Pomanjkljivost opredelitve Komisije je, da bi lahko družbe različno opredelile projekte na 
podlagi njihovih posebnih upravnih struktur, tako pridobljenih rezultatov pa ne bi bilo 
mogoče primerjati, saj družbe ne bi poročale na enotni podlagi. Predlagano besedilo odraža 
dejstvo, da družbe v ekstraktivni industriji in sektorju izkoriščanja gozdov običajno pridobijo 
pravico do izkoriščanja naravnih virov na določenem geografskem območju države.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od velikih podjetij in 
subjektov javnega interesa, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov, zahtevajo 
letno pripravo in objavo poročila o plačilu 
vladam.

1. Države članice od velikih podjetij, 
vključno s skupnimi podjetji, in subjektov 
javnega interesa zahtevajo letno pripravo in 
objavo poročila o plačilu, vključno s 
plačilom v naravi, vladam kot del letnega 
poročila o računovodskih izkazih.
Podjetja v tem poročilu objavijo dodatne 
finančne informacije v zvezi s svojimi 
dejavnostmi v tretjih državah.

Or. en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poročilo navede naslednje, ko je 
bistveno za vlado prejemnico:

1. V poročilu je navedeno naslednje: 

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) dodatne finančne informacije v zvezi 
z dejavnostmi v tretjih državah po 
posameznih državah, kot je določeno v 
odstavku 3b;

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. če so bila ta plačila namenjena za 
določen projekt, se v poročilu v primeru 
velikih podjetij in vseh subjektov javnega 
interesa, ki opravljajo dejavnost v 
ekstraktivni industriji ali sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov, navedeta 
tudi znesek po vrsti plačila, vključno s 
plačili v naravi, namenjenimi za vsak tak 
projekt v poslovnem letu, ter skupni 
znesek plačil za vsak tak projekt;

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je pomanjkanje preglednosti pri plačilih vladam problematično v vseh sektorjih, je 
najbolj očitno v ekstraktivnih sektorjih in sektorijh izkoričanja prvotnih gozdov v državah v 
razvoju, zato bi morala podjetja iz teh panog poročati po posameznih projektih, da bi lahko 
lokalne skupnosti od nacionalnih vlad zahtevale, da prevzamejo odgovornost.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) plačilih za varnostne storitve 
državnim varnostnim silam;

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2 – točka (f b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) davkih na zemljišča in poslopja;

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2 – točka (f c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fc) davčnih odtegljajih;

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2 – točka f d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fd) uvoznih in izvoznih dajatvah in 
davkih;

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2 – točka (f e) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fe) davkih na potrošnjo;
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Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2 – točka (f f) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ff) plačilih za kršitev zakona, kot so 
okoljske in sanacijske obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) drugih neposrednih koristih zadevnih 
vlad.

(g) drugih koristih zadevnih vlad.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Plačila se razkrijejo, če eno plačilo ali 
sklop plačil iste vrste znaša več kot 15 000 
EUR.

Or. en

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja meni, da bi bilo treba absolutno vrednost praga pomembnosti določiti v 
tej direktivi, ne pa z delegiranim aktom. Zneski plačil, ki so sorazmerno nizki za 
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multinacionalno družbo, so lahko precejšnji za revno državo v razvoju, zlasti na regionalni 
ali lokalni vladni ravni.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. V poročilu se navedejo tudi naslednje 
dodatne finančne informacije po 
posameznih državah:
(a) čisti promet;
(b) proizvedene količine;
(c) dobiček ali izguba pred obdavčitvijo;
(d) skupno število zaposlenih in njihov 
skupni dohodek;

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 42 za 
določanje načela bistvenosti plačil.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja meni, da bi bilo treba absolutno vrednost praga pomembnosti določiti v 
tej direktivi, ne pa z delegiranim aktom.
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Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Poročilo izključuje vsako obliko plačila 
vladi v državi, kjer je tako razkritje plačila 
jasno prepovedano s kazenskim pravom 
navedene države. V takem primeru 
podjetje izjavi, da ni poročalo o plačilu v 
skladu z odstavkom 1 in 3 ter razkrije 
naziv zadevne vlade.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Klavzulo o izvzetju bi bilo treba črtati, saj zaenkrat ni dokazano, da bi katera država 
prepovedala to poročanje. Izvzetje bi utegnilo spodbuditi nekatere vlade k sprejetju predpisov 
o tajnosti, kar bi spodkopalo to zakonodajo. Podoben ameriški Dodd-Frankov zakon ne 
vsebuje nobene tovrstne klavzule.
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Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od velikih podjetij in 
subjektov javnega interesa, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov, za katere 
velja nacionalna zakonodaja, zahtevajo 
pripravo konsolidiranega poročila o 
plačilih vladam v skladu s členoma 37 in 
38, če za nadrejeno podjetje velja 
obveznost priprave konsolidiranih 
računovodskih izkazov v skladu s členi 
23(1) do 23(6) te direktive.

1. Države članice od velikih podjetij in 
subjektov javnega interesa, za katere velja 
nacionalna zakonodaja, zahtevajo pripravo 
konsolidiranega poročila o plačilih vladam 
v skladu s členoma 37 in 38, če za 
nadrejeno podjetje velja obveznost 
priprave konsolidiranih računovodskih 
izkazov v skladu s členi 23(1) do 23(6) te 
direktive.

Or. en


