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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Obszarem szczególnego zainteresowania Komisji Rozwoju w dyrektywie w sprawie 
przejrzystości jest art. 6, jednak szczegółowe poprawki zaproponowane przez 
sprawozdawczynię zawarto w projekcie opinii w sprawie dyrektywy o rachunkowości, 
ponieważ dyrektywa w sprawie przejrzystości odnosi się do dyrektywy o rachunkowości.

W prawie UE nie ma obecnie wymogu, by przedsiębiorstwa sporządzały sprawozdania 
dotyczące płatności dokonywanych na rzecz władz państwowych w krajach, w których 
prowadzą działalność, chociaż tego rodzaju płatności, zwłaszcza w przemyśle wydobywczym 
lub w sektorach zajmujących się wyrębem lasów, mogą stanowić znaczny odsetek dochodów 
państwa, szczególnie w krajach bogatych w zasoby. Od 2007 r. Parlament Europejski apeluje 
o wnioski dotyczące 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 władz państwowych w każdym z państw, o ile płatności są związane 
z konkretnym projektem i są istotne dla władz państwowych 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 władz państwowych z podziałem na 
poszczególne kraje i projekty. Wniosek opiera się też na istniejącej dobrowolnej Inicjatywie 
Przejrzystości w Branżach Wydobywczych. 

Ujawnianie płatności na rzecz władz państwowych może dostarczyć kluczowych informacji 
o przepływie dochodów, co umożliwi podmiotom społeczeństwa obywatelskiego 
i obywatelom w bogatych w zasoby, ale często biednych krajach, skuteczniejsze rozliczanie 
władz państwowych. 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 wyłączeń 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, co pomoże państwom członkowskim UE i krajom 
rozwijającym się ograniczyć zjawisko uchylania się od opodatkowania i unikania zobowiązań 
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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 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 

(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 w ramach 
rocznego sprawozdania finansowego 
ujawniać płatności dokonane na rzecz 
władz państwowych z podziałem na 
poszczególne państwa, w których 
prowadzą działalność. W przypadku 
emitentów, którzy prowadzą działalność w 
przemyśle wydobywczym 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 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 Artykuł 6
Sprawozdania dotyczące płatności na rzecz 
władz państwowych

Sprawozdania dotyczące płatności na rzecz 
władz państwowych

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 

Państwa członkowskie zobowiązują 
wszystkich emitentów do corocznego 
sporządzania, zgodnie z rozdziałem 9 
dyrektywy 2011/../UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady(*), sprawozdań 
dotyczących płatności dokonanych na 
rzecz władz państwowych oraz 
przedstawiania dodatkowych informacji o 
działalności finansowej w państwach 
trzecich w ramach rocznego sprawozdania 
finansowego. Sprawozdanie zostaje 
podane do publicznej wiadomości nie 
później niż sześć miesięcy po zakończeniu 
każdego roku finansowego i pozostaje 
publicznie dostępne. Sprawozdania 
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lat. Sprawozdania dotyczące płatności na 
rzecz władz państwowych sporządzane są 
na poziomie skonsolidowanym.

dotyczące płatności na rzecz władz 
państwowych sporządzane są na poziomie 
skonsolidowanym.

Or. en


