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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Oblasťou osobitného záujmu Výboru pre rozvoj v smernici o transparentnosti je článok 6, 
podrobnosti navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov spravodajkyne sú však 
zahrnuté v návrhu stanoviska smernici o účtovníctve, pretože smernica o transparentnosti 
odkazuje na smernicu o účtovníctve.

Právne predpisy EÚ v súčasnosti nevyžadujú, aby spoločnosti informovali o platbách, ktoré 
odvádzajú vládam v krajinách, kde pôsobia, hoci najmä v ťažobnom priemysle alebo 
v odvetví ťažby dreva môžu predstavovať zásadný podiel príjmov krajiny, a to najmä 
v krajinách bohatých na zdroje. Európsky parlament vyzýva od roku 2007 na predloženie 
návrhov týkajúcich sa široko koncipovaného a úplného zverejňovania takýchto informácií.

Komisia prostredníctvom revízií smernice o transparentnosti a smernice o účtovníctve 
v októbri 2011 navrhla, aby spoločnosti pôsobiace v ťažobnom priemysle alebo v odvetví 
ťažby dreva v primárnych lesoch každoročne zverejňovali platby, ktoré odvádzajú vládam 
v jednotlivých krajinách, keď sú tieto platby spojené s určitým projektom a keď je výška 
týchto platieb významná z hľadiska prijímajúcej vlády. Táto požiadavka by sa obmedzovala 
na veľké spoločnosti a všetky subjekty verejného záujmu. 

Návrhy Komisie vychádzajú z amerického zákona Dodda a Franka (tzv. Dodd Frank Act) 
prijatého v júli 2010, ktorý vyžaduje, aby spoločnosti pôsobiace v ťažobnom priemysle 
(ropné, plynárenské a banské spoločnosti) registrované na Úrade pre reguláciu akciových 
trhov Spojených štátov amerických (SEC)  zverejňovali platby, ktoré odvádzajú vládam, a to 
podľa jednotlivých krajín a projektov. Návrh nadviaže aj na existujúcu dobrovoľnú iniciatívu 
za transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI). 

Zverejňovanie týchto informácií o platbách by vládam mohlo poskytovať kľúčové informácie 
o toku príjmov a umožnilo tak zástupcom občianskej spoločnosti a občanom v krajinách, 
ktoré sú síce bohaté na zdroje, no často sú chudobné, lepšie brať na zodpovednosť ich vlády. 
Väčšia transparentnosť by mohla podporiť lepšiu správu vecí verejných, odrádzať 
od korupcie, zvýšiť zodpovednosť spoločností a zároveň umožniť investorom prijímať 
informovanejšie rozhodnutia.

Spravodajkyňa s potešením víta návrh Komisie ako zásadný krok smerom k väčšej 
transparentnosti a zodpovednosti, niektoré body však pokladá v súvislosti s ďalším rozvojom 
za mimoriadne dôležité. Spravodajkyňa preto predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
zamerané na pozmenenie vymedzenia projektu, odstránenie výnimiek a zahrnutie prahu 
významnosti. 

Hoci spravodajkyňa uznáva zásadný význam transparentnosti v ťažobnom priemysle 
a odvetví ťažby dreva, je presvedčená, že rozsah pôsobnosti smernice by mal byť rozšírený, 
pretože väčšia zodpovednosti je potrebná vo všetkých odvetviach. Navrhla preto, aby všetky 
priemyselné odvetvia vykazovali údaje o platbách rozčlenené podľa jednotlivých krajín a aby 
boli zverejňované dodatočné finančné údaje, čo členským štátom EÚ a rozvojovým krajinám 
pomôže obmedziť daňové úniky a znížiť počet prípadov vyhýbania sa daňovým povinnostiam 
vo všetkých odvetviach. Tento návrh je v súlade s pozíciou, ktorú prijal Parlament v marci 
2011 v správe Evy Jolyovej o spolupráci s rozvojovými krajinami na podpore dobrej správy 
v daňových záležitostiach, v ktorej sa uvádza, že informácie o platbách podľa jednotlivých 
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krajín by mali byť široko koncipované a mali by zahŕňať zisky pred zdanením a po zdanení 
a vzťahovať sa na všetky odvetvia. V prípade ťažobného priemyslu a odvetvia ťažby dreva by 
platby podnikov v týchto odvetviach mali byť zverejnené podľa jednotlivých projektov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej 
správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

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 každoročného predkladania 
finančných výkazov zverejňovať platby 
uhrádzané vládam v krajinách, v ktorých 
pôsobia, a to podľa jednotlivých krajín.
Emitenti, ktorí pôsobia v ťažobnom 
priemysle 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), 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 od obchodníkov 
s výrobkami z dreva vyžadujú, aby 
postupovali s náležitou starostlivosťou s 
cieľom zabrániť vstupu nelegálneho dreva 
na trh EÚ. Podrobné požiadavky sú 
vymedzené v kapitole 9 smernice 
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Európskeho parlamentu a Rady 2011/../EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6 Článok 6
Správa o platbách uhrádzaných vládam Správa o platbách uhrádzaných vládam

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 všetkých 
emitentov, aby v zmysle kapitoly 9 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/../EÚ každoročne vypracovali správu 
o platbách uhrádzaných vládam 
a dodatočné informácie o svojich 
finančných činnostiach v tretích 
krajinách v rámci každoročného 
predkladania finančných výkazov. Správa 
sa zverejňuje najneskôr šesť mesiacov po 
skončení každého finančného roka a 
zostane verejne dostupná. Platby uhrádzané 
vládam sa vykazujú na konsolidovanej 
úrovni.

Or. en


