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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zwiększanie harmonizacji i ograniczanie obciążeń administracyjnych dla lepszego 
funkcjonowania strefy jednolitego rynku

Sprawozdawczyni zauważa, że aby zagwarantować funkcjonowanie strefy jednolitego rynku 
niezbędny jest przegląd dyrektywy w sprawie przejrzystości. Z związku z tym pożądane są 
wnioski dotyczące zwiększania harmonizacji i ograniczania niewspółmiernych obciążeń 
administracyjnych. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie uprawnień 
Komisji w zakresie ułatwiania inwestorom dostępu do informacji regulowanych poprzez 
określenie norm dotyczących systemu scentralizowanego gromadzenia tych informacji, jak 
również poprzez opracowanie kryteriów technicznych dotyczących dostępu do informacji 
regulowanych, a w szczególności poprzez utworzenie centralnego punktu dostępu służącego 
wyszukiwaniu informacji.

Sprawozdawczyni uważa, że wymogi dotyczące sprawozdawczości są niezbędne dla większej 
przejrzystości. Przejrzystość ta przynosi korzyści nie tylko inwestorom, ale również 
przedsiębiorstwom.

Wymogi dotyczące sprawozdawczości nie powinny jednak nakładać na przedsiębiorstwa –
zwłaszcza małe i średnie (MŚP) – niewspółmiernych obciążeń administracyjnych. W związku 
z tym sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie zniesienia 
obowiązku sporządzania sprawozdań kwartalnych. Po przeprowadzeniu oceny skutków 
Komisja oszacowała, że dzięki zniesieniu obowiązku sporządzania sprawozdań kwartalnych 
każde MŚP będzie mogło zaoszczędzić do 60 000 EUR.

Zniesienie obowiązku sporządzania sprawozdań kwartalnych przy jednoczesnej poprawie 
dostępu do informacji to warunek stworzenia sprzyjającego środowiska dla MŚP i zachęcania 
do długoterminowych inwestycji w gospodarkę realną. Warunki te zachęcają również 
przedsiębiorstwa do eliminowania krótkowzrocznego podejścia i do planowania działań 
długoterminowych w sposób bardziej zrównoważony, co wpływa na ustabilizowanie 
gospodarki.

Zawiadamianie o posiadaniu większościowych pakietów akcji i konsolidacja instrumentów 
finansowych

Określając rodzaje pakietów, które powinny podlegać obowiązkowi zawiadamiania, obecna 
dyrektywa pomija niektóre instrumenty finansowe, które mogą być wykorzystane w celu 
uzyskania interesów gospodarczych w spółkach notowanych na giełdzie bez konieczności 
nabywania akcji. Jednym z przykładów są instrumenty pochodne rozliczane w środkach 
pieniężnych. W celu zlikwidowania istniejącej luki w systemie zawiadamiania o posiadaniu 
pakietów akcji Komisja proponuje rozszerzyć zakres większościowych pakietów 
instrumentów finansowych o skutkach gospodarczych podobnych do posiadania akcji i 
wprowadzić obowiązek ujawniania faktu posiadania takich pakietów. Sprawozdawczyni 
popiera ten wniosek, gdyż istotne jest jednakowe traktowanie akcji i pakietów akcji, które 
mają podobne skutki.

Dodatkowo sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie definicji instrumentów finansowych, 
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która będzie w większym stopniu odpowiadać definicjom proponowanym w rozporządzeniu 
w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje harmonizację progów decydujących o 
obowiązku zawiadamiania. W kwestii harmonogramu zawiadamiania sprawozdawczyni 
zwraca uwagę na potrzebę dalszego ujednolicenia ustawodawstwa poszczególnych państw 
członkowskich. Sprawozdawczyni sugeruje jednak krótsze terminy zawiadamiania, które 
miałyby zastąpić terminy określone w obowiązującej dyrektywie.

Sprawozdania dotyczące płatności na rzecz władz państwowych

Obecnie nie wymaga się od przedsiębiorstw ujawniania informacji na temat wyników 
finansowych osiąganych przez nie w poszczególnych państwach. Praktyki korupcyjne, 
manipulacja cenami transferowymi i nielegalne przepływy finansowe są trudne do wykrycia i 
kontrolowania. Ten brak przejrzystości zakłóca funkcjonowanie rynków, umożliwia unikanie 
zobowiązań podatkowych i pozbawia inwestorów informacji na temat długoterminowej 
stabilności przedsiębiorstw. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji 
dotyczący wymogu przedstawiania sprawozdań dotyczących poszczególnych państw przez 
spółki notowane na giełdzie i duże spółki nienotowane na giełdzie działające w sektorze 
wydobywczym i w sektorze leśnictwa. Wspomniana propozycja poprawia przejrzystość i 
zapewnia jednakowe warunki przedsiębiorstwom działającym wyłącznie na rynkach w UE 
oraz przedsiębiorstwom działającym w krajach trzecich. Wniosek ten jest zgodny z 
inicjatywami podejmowanymi obecnie na innych dużych obszarach gospodarczych, takich jak 
Stany Zjednoczone czy Hong Kong. Wymóg sporządzania sprawozdań dla poszczególnych 
państw jest również zgodny z zaleceniami inicjatywy branży wydobywczej na rzecz 
przejrzystości (EITI).  To właśnie w tych sektorach obserwuje się obecnie największe 
problemy z przejrzystością, jednak są one są również widoczne w innych sektorach. W 
związku z tym, aby uniknąć arbitrażu regulacyjnego i unikania regulacji nie powinno się w 
tym względzie wprowadzać rozróżnienia między przemysłem wydobywczym a innymi 
branżami przemysłu. Proponuje się, by wymogi dotyczące sprawozdawczości były jaśniejsze 
i miały bardziej ogólne zastosowanie, a jednocześnie by nadal obejmowały treść pierwotnego 
wniosku Komisji bez odniesień do różnych kodeksów postępowania.

Sankcje

Wniosek Komisji ma na celu ujednolicenie istniejących mechanizmów nakładania sankcji 
poprzez rozszerzenie uprawnień właściwych organów do nakładania sankcji. Ponadto podanie 
informacji na temat sankcji do wiadomości publicznej jest jednym z kluczowych elementów 
tej części wniosku. Przegląd prawodawstwa dotyczącego sankcji w dyrektywie w sprawie 
przejrzystości uwzględnia zmiany legislacyjne innego prawodawstwa finansowego 
poddawanego przeglądowi, m.in. dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku i dyrektyw w 
sprawie wymogów kapitałowych. Sprawozdawczyni zauważa, że istotne jest stosowanie 
wspólnych kryteriów dotyczących sankcji w ramach unijnych regulacji dotyczących rynków 
finansowych.
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POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie 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 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 

(7) W celu zapewnienia większej 
przejrzystości 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 w państwach, 
w których prowadzą działalność. 
Informacje o tych płatnościach powinny 
być ujawniane z zachowaniem podziału 
na poszczególne państwa. W przypadku 
emitentów, którzy prowadzą działalność w 
przemyśle wydobywczym lub w przemyśle 
leśnym, ujawniane informacje powinny 
być porównywalne z informacjami 
ujawnionymi w ramach inicjatywy branży 
wydobywczej na rzecz przejrzystości (EITI) 
i powinny być ujawniane z zachowaniem 
podziału na poszczególne państwa i 
projekty, gdzie projekt oznacza umowę, 
licencję, leasing lub inną prawnie wiążącą 
umowę, na mocy której emitent prowadzi 
działalność i która wiąże się z określonymi 
należnościami z tytułu dochodu. W 
przypadku wszystkich emitentów 
ujawniane informacje powinny dotyczyć 
obrotów (w tym dochodów osób trzecich i 
dochodów wewnątrzgrupowych) 
podmiotów tworzących przedsiębiorstwo, 
które mogą wiązać się z opłatami oraz –
przy zachowaniu podziału na 
poszczególne kraje – produkowanych 
ilości, zysku brutto, rzeczywistych stawek 
podatkowych, całkowitej liczby 
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Rady. zatrudnionych pracowników oraz ich 
łącznego wynagrodzenia, a także
wydatków na inwestycje w aktywa trwałe 
w trakcie okresu sprawozdawczego.
Szczegółowe wymogi zostały określone w 
rozdziale 9 dyrektywy 2011/../UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Takie same przepisy dla wszystkich przedsiębiorstw stwarzają jednakowe warunki, w których 
inwestorzy i przedsiębiorstwa otrzymują jasne, ogólne zasady, a w związku z tym więcej 
pewności. Zaostrzone wymogi dotyczące sprawozdawczości są również warunkiem 
ograniczenia praktyki unikania zobowiązań podatkowych, która występuje w każdym sektorze.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2004/109/WE
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie zobowiązują 
wszystkich emitentów do sporządzania w 
ramach rocznego sprawozdania 
finansowego sprawozdań dotyczących 
płatności dokonanych na rzecz władz 
państwowych w państwach, w których 
prowadzą działalność, tak jakby rozdział 9 
dyrektywy 2011/.../UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady(*) miał 
obowiązywać. 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 lat. Sprawozdania 
dotyczące płatności na rzecz władz 
państwowych sporządzane są na poziomie 
skonsolidowanym. Sprawozdanie powinno 
zawierać informacje ujawniane z 
zachowaniem podziału na poszczególne 
państwa. W przypadku emitentów, którzy 
prowadzą działalność w przemyśle 
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wydobywczym lub w przemyśle leśnym, 
ujawniane informacje powinny 
obejmować rodzaje płatności 
porównywalne z tymi ujawnianymi w 
ramach inicjatywy branży wydobywczej na 
rzecz przejrzystości (EITI) i powinny być 
ujawniane z zachowaniem podziału na 
poszczególne państwa i projekty, gdzie 
projekt oznacza umowę, licencję, leasing 
lub inną prawnie wiążącą umowę, na 
mocy której emitent prowadzi działalność i 
która wiąże się z określonymi 
należnościami z tytułu dochodu. W 
przypadku wszystkich emitentów 
ujawniane informacje powinny dotyczyć 
obrotów (w tym dochodów osób trzecich i 
dochodów wewnątrzgrupowych) 
podmiotów tworzących przedsiębiorstwo, 
które mogą wiązać się z opłatami oraz –
przy zachowaniu podziału na 
poszczególne kraje – produkowanych 
ilości, zysku brutto, rzeczywistych stawek 
podatkowych, całkowitej liczby 
zatrudnionych pracowników oraz ich 
łącznego wynagrodzenia, a także 
wydatków na inwestycje w aktywa trwałe 
w trakcie okresu sprawozdawczego.

Or. en

Uzasadnienie

Takie same przepisy dla wszystkich przedsiębiorstw stwarzają jednakowe warunki, w których 
inwestorzy i przedsiębiorstwa otrzymują jasne, ogólne zasady, a w związku z tym więcej 
pewności. Zaostrzone wymogi dotyczące sprawozdawczości są również warunkiem 
ograniczenia praktyki unikania zobowiązań podatkowych, która występuje w każdym sektorze.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)
Dyrektywa 2004/109/WE 
Artykuł 12 – ustęp 2 i 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) w art. 12 wprowadza się następujące 
zmiany:
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(a) w ust. 2 formuła wprowadzająca 
otrzymuje brzmienie:
„Emitent zawiadamiany jest tak szybko, 
jak to możliwe, lecz nie później niż w 
terminie jednego dnia sesyjnego [...] 
następującego po dniu, w którym 
akcjonariusz lub osoba fizyczna albo 
prawna określona w art. 10:”
(b) ustęp 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Z chwilą otrzymania zawiadomienia, 
o którym mowa w ust. 1, lecz nie później 
niż w terminie jednego dnia sesyjnego po 
tym fakcie, emitent podaje do publicznej 
wiadomości wszystkie informacje 
zawarte w takim zawiadomieniu.”

Or. en

Uzasadnienie

Wiele państw członkowskich stosuje obecnie bardziej rygorystyczne kryteria dotyczące 
terminów zawiadamiania. Terminy zawarte w obowiązującej dyrektywie zostały określone 
dziesięć lat temu i w związku z tym muszą zostać skrócone, z uwagi na większe oczekiwania 
rynków i rozwój stosowanych technologii.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 – litera a)
Dyrektywa 2004/109/WE
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) instrumentów finansowych, które po 
upływie terminu zapadalności na 
podstawie formalnej umowy lub
bezwarunkowo uprawniają ich posiadacza 
do nabywania lub uprawniają go do 
swobodnego decydowania o nabyciu akcji, 
z którymi związane są prawa głosu, 
wyemitowanych już przez emitenta, 
którego akcje dopuszczone są do obrotu na 
rynku regulowanym;

(a) instrumentów finansowych, które na 
podstawie formalnej umowy 
bezwarunkowo uprawniają ich posiadacza 
do nabywania lub uprawniają go do 
swobodnego decydowania o nabyciu akcji, 
z którymi związane są prawa głosu, 
wyemitowanych już przez emitenta, 
którego akcje dopuszczone są do obrotu na 
rynku regulowanym;

Or. en
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Uzasadnienie

Sformułowanie „po upływie terminu zapadalności” we wniosku Komisji wyklucza niektóre 
rodzaje pakietów akcji, które mogą być wykorzystane po upływie terminu zapadalności.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 – litera b)
Dyrektywa 2004/109/WE
Artykuł 13 – ustęp 1b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Do celów ustępu 1 niniejszego artykułu 
zbywalne papiery wartościowe oraz opcje, 
transakcje futures, swapy, kontrakty 
terminowe na stopę procentową, kontrakty 
różnic kursowych i inne kontrakty 
pochodne, które mogą być rozliczane 
fizycznie lub w środkach pieniężnych, 
uważane są za instrumenty finansowe,
pod warunkiem że spełniają wymogi 
określone w ust. 1 lit. a) i b).

1b. Do celów ustępu 1 niniejszego artykułu 
termin „instrumenty finansowe” obejmuje 
m.in. zbywalne papiery wartościowe
określone w pkt 9 art. 2 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr .../... Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rynków 
instrumentów finansowych i zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr .../... w sprawie 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, partnerów centralnych i 
repozytoriów transakcji oraz opcje, 
transakcje futures, swapy, kontrakty 
terminowe na stopę procentową, kontrakty 
różnic kursowych i inne kontrakty 
pochodne, które mogą być rozliczane 
fizycznie lub w środkach pieniężnych i 
które są instrumentami finansowymi 
zgodnie z definicją zawartą w pkt 8 art. 2 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr .../...   w 
sprawie instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym, partnerów 
centralnych i repozytoriów transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Pominięcie definicji może doprowadzić do arbitrażu regulacyjnego oraz do stworzenia 
nierównych warunków działalności w poszczególnych państwach członkowskich.


