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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Večja usklajenost in zmanjševanje upravnih bremen za boljše delovanje območja enotnega 
trga

Pripravljavka mnenja meni, da je sprememba direktive o preglednosti nujna za zagotovitev 
delovanja območja enotnega trga. Večja usklajenost in zmanjšanje nesorazmernega upravnega 
bremena sta zato dobrodošla predloga. Pripravljavka mnenja pozdravlja okrepljena 
pooblastila Komisije za lajšanje dostopa vlagateljev do predpisanih informacij z določitvijo 
standardov za mehanizme centraliziranega shranjevanja, z oblikovanjem tehničnih meril za 
dostop do predpisanih informacij ter zlasti z vzpostavitvijo osrednje točke dostopa za iskanje 
informacij. 

Pripravljavka mnenja meni, da so zahteve poročanja nujne za večjo preglednost. Ta 
preglednost pa ne koristi le vlagateljem, temveč tudi gospodarskih družbam. 
Z zahtevami poročanja pa vseeno ne bi smeli naložiti nesorazmernega bremena na 
gospodarske družbe, zlasti ne na mala in srednje velika podjetja. Pripravljavka mnenja zato 
odobrava predlog Komisije, da se odpravi zahteva po četrtletnem poročanju. Komisija je v 
oceni učinka menila, da bi z odpravo zahteve po četrtletnem poročanju posamezna mala in 
srednje velika podjetja prihranila do 60 000 EUR.

Odprava zahteve po četrtletnem poročanju je skupaj z okrepitvijo dostopa do informacij pogoj 
za vzpostavitev ugodnega okolja za mala in srednje velika podjetja in za spodbujanje 
dolgoročnih vlaganj v realnem gospodarstvu. To bi gospodarske družbe tudi spodbudilo, da bi 
spremenile svojo kratkoročno usmerjenost in začele dejavnosti načrtovati na dolgi rok, kar bi 
imelo stabilizirajoč učinek na gospodarstvo. 

Obveščanje o večjih deležih in seštevanje finančnih instrumentov

Pri določanju, katere vrste deležev je treba sporočati, so v obstoječi direktivi izpuščeni 
nekateri finančni instrumenti, ki se lahko uporabijo za pridobitev ekonomskega interesa v 
družbah, ki kotirajo na borzi, brez nakupa deležev. Primer tega so izpeljani finančni 
instrumenti. Da bi zapolnila obstoječo vrzel pri obveščanju o deležih, Komisija predlaga 
razširitev področja delovanja in zahtevo po razkrivanju večjih deležev finančnih 
instrumentov, ki imajo podoben gospodarski vpliv kot lastništvo delnic. Pripravljavka mnenja 
podpira ta predlog, saj je enaka obravnava delnic in deležev, ki imajo podoben vpliv, 
ključnega pomena. 

K predlaganemu besedilu pa bi dodala še opredelitev finančnih instrumentov, ki bi bila bolj 
usklajena z opredelitvami v predlagani uredbi o trgih finančnih instrumentov.

Pripravljavka mnenja odobrava uskladitev pragov za obveščanje. Glede časovnega razporeda 
obveščanja priznava potrebo po nadaljnjem usklajevanju zakonodaje držav članic, vendar 
predlaga krajši časovni razpored obveščanja, ki bi nadomestil razpored v veljavni direktivi. 

Poročanje o plačilih vladam
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Do sedaj se od gospodarskih družb ni zahtevalo, da razkrijejo svoje finančno poslovanje za 
vsako državo posebej. Korupcije, prirejanja cen pri transakcijah in nezakonitih finančnih 
tokov pa ni lahko odkrivati in nadzirati. Taka nepreglednost izkrivlja trge, omogoča davčno 
utajo, vlagatelje pa prikrajša za informacije glede dolgoročne vzdržnosti gospodarskih družb. 
Pripravljavka mnenja odobrava predlog Komisije glede zahteve po sporočanju za vsako 
državo posebej za družbe, ki kotirajo na borzi, in za velike družbe, ki ne kotirajo na borzi, so 
pa dejavne v ekstraktivnem in gozdarskem sektorju. Predlog povečuje preglednost in 
izenačuje konkurenčne pogoje med gospodarskimi družbami, ki delujejo zgolj na trgih EU, ter 
tistimi, ki so dejavne v tretjih državah. Predlog je skladen s pobudami, ki trenutno potekajo v 
drugih pomembnih gospodarskih območjih, na primer v Združenih državah in v Hongkongu. 
Zahteva po poročanju za vsako državo posebej je skladna tudi s priporočili v pobudi za 
preglednost ekstraktivne industrije (EITI). Najočitnejše težave s preglednostjo so v tem 
trenutku v omenjenih sektorjih, razširjene pa so tudi v drugih sektorjih. Da bi torej preprečili 
regulativno arbitražo in izogibanje regulaciji, pri tem vprašanju ne bi smeli ločevati med 
ekstraktivno in neekstraktivno industrijo. Zahteve poročanja, ki se predlagajo, so bolj jasne in 
bolj splošno uporabne ter vseeno vključujejo vsebino izvirnega predloga Komisije, brez 
sklicevanja na različne kodekse ravnanja. 

Sankcije

Namen predloga Komisije je uskladitev obstoječih mehanizmov sankcioniranja z okrepitvijo 
pooblastil organov, pristojnih za sankcioniranje. Eden od bistvenih elementov tega dela 
predloga je tudi objavljanje sankcij. Revizija zakonodaje o sankcijah v direktivi o 
preglednosti upošteva razvoj v postopkih revizije druge finančne zakonodaje, na primer 
direktive o zlorabi trga in direktive o kapitalskih zahtevah. Pripravljavka mnenja ugotavlja da 
je na regulativnem področju finančnega trga EU pomembno uporabljati skupna merila.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam bi morali izdajatelji, katerih 
vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na 
reguliranem trgu in opravljajo dejavnost v 
ekstraktivni industriji ali v primarni 
gozdarski industriji, v ločenem letnem 
poročilu razkriti plačila vladam v državah, 
kjer poslujejo. Poročilo bi moralo
vsebovati oblike plačil, primerljiva s 
tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki 
sodelujejo v pobudi za preglednost 
ekstraktivne industrije (EITI) in civilni 
družbi dajejo informacije, da jim vlade 
držav, ki so bogate z viri, odgovarjajo za 
prejemke od izkoriščanja naravnih virov.
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. Zahteve so podrobno opredeljene 
v Poglavju 9 Direktive 2011/../EU 
Evropskega parlamenta in Sveta.

(7) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam bi morali izdajatelji, katerih 
vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na 
reguliranem trgu, v okviru svojih letnih 
računovodskih izkazov razkriti plačila 
vladam v državah, kjer poslujejo. Razkritja 
bi morala biti opravljena za vsako državo 
posebej. Če so izdajatelji dejavni v 
ekstraktivni industriji ali gozdarstvu, bi 
morala razkritja vsebovati tudi oblike 
plačil, primerljive s tistimi, ki jih 
razkrivajo podjetja, ki sodelujejo v pobudi 
za preglednost ekstraktivne industrije
(EITI), in bi morala biti opravljena za 
vsako državo ter za vsak projekt posebej,
kjer projekt pomeni pogodbo, dovoljenje, 
zakup ali drug pravni sporazum, v skladu 
s katerim izdajatelj deluje in ki je vir 
specifičnih dohodkovnih obveznosti.
Razkritja vseh izdajateljev bi morala 
vsebovati promet sestavnih enot podjetja 
(skupaj s prometom tretjih strani in 
znotraj skupine), ki utegne biti povod za 
plačilo in, za vsako državo posebej, 
proizvedene količine, dobiček pred 
obdavčitvijo, dejanske davčne stopnje, 
skupno število zaposlenih in njihov skupni 
dohodek ter izdatke, povezane z naložbami 
v osnovna sredstva v obdobja poročanja.  
Zahteve so podrobno opredeljene v 
Poglavju 9 Direktive 2011/../EU 
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Evropskega parlamenta in Sveta.

Or. en

Obrazložitev

Enaka pravila za vsa podjetja zagotavljajo enake konkurenčne pogoje, kjer so vlagateljem in 
podjetjem na voljo jasna, splošna pravila, s tem pa je zagotovljena tudi večja gotovost.  
Okrepljene zahteve poročanja so tudi pogoj za preprečevanje izogibanja davkom, ki 
prevladuje v vseh sektorjih.

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2004/109/ES
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da izdajatelji, ki 
opravljajo dejavnost v ekstraktivni 
industriji ali v sektorju izkoriščanja 
prvotnih gozdov, kakor je opredeljena v 
[…], v skladu s Poglavjem 9 Direktive 
2011/../EU Evropskega parlamenta in 
Sveta(*), vsako leto pripravijo poročilo o 
plačilih vladam. Poročilo se objavi 
najpozneje šest mesecev po koncu vsakega 
poslovnega leta in je javno dostopno 
najmanj pet let. O plačilih vladam se 
poroča na konsolidirani ravni.

Države članice zahtevajo, da vsi izdajatelji
v okviru svojih letnih računovodskih 
izkazov pripravijo poročilo o plačilih 
vladam v državah, kjer poslujejo, kot če bi 
se uporabljalo Poglavje 9 Direktive 
2011/.../EU Evropskega parlamenta in 
Sveta (*). Poročilo se objavi najpozneje 
šest mesecev po koncu vsakega poslovnega 
leta in je javno dostopno najmanj pet let. O 
plačilih vladam se poroča na konsolidirani 
ravni. Poročilo bi moralo vsebovati 
razkritja za vsako državo posebej. Če so 
izdajatelji dejavni v ekstraktivni industriji 
ali gozdarstvu, bi morala razkritja 
vsebovati tudi oblike plačil, primerljive s 
tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki 
sodelujejo v pobudi za preglednost 
ekstraktivne industrije (EITI), in bi 
morala biti opravljena za vsako državo ter 
za vsak projekt posebej, kjer projekt 
pomeni pogodbo, dovoljenje, zakup ali 
drug pravni sporazum, v skladu s katerim 
izdajatelj deluje in ki je vir specifičnih 
dohodkovnih obveznosti. Razkritja vseh 
izdajateljev bi morala vsebovati promet 
sestavnih enot podjetja (skupaj s 
prometom tretjih strani in znotraj 
skupine), ki utegne biti povod za plačilo 
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in, za vsako državo posebej, proizvedene 
količine, dobiček pred obdavčitvijo, 
dejanske davčne stopnje, skupno število 
zaposlenih in njihov skupni dohodek ter 
izdatke, povezane z naložbami v osnovna 
sredstva v obdobja poročanja. 

Or. en

Obrazložitev

Enaka pravila za vsa podjetja zagotavljajo enake konkurenčne pogoje, kjer so vlagateljem in 
podjetjem na voljo jasna, splošna pravila, s tem pa je zagotovljena tudi večja gotovost.  
Okrepljene zahteve poročanja so tudi pogoj za preprečevanje izogibanja davkom, ki 
prevladuje v vseh sektorjih.

Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)
Direktiva 2004/109/ES 
Člen 12 – odstavka 2 in 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Člen 12 se spremeni:
(a) Uvodno besedilo odstavka 2 se 
nadomesti z:
„Obvestilo izdajatelju se izvede takoj ko 
je to mogoče, vendar najpozneje v enem 
trgovalnem dnevu [...] po dnevu, ko je 
delničar ali fizična ali pravna oseba iz 
člena 10“;
(b) Odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:
„6. Po prejetju obvestila iz odstavka 1, 
vendar najpozneje v enem trgovalnem 
dnevu po prejetju, izdajatelj objavi vse 
informacije iz obvestila.“

Or. en

Obrazložitev

Številne države članice trenutno uporabljajo strožja merila v zvezi s časovnim razporedom 
obveščanja. Časovni razpored v sedanji direktivi je bil določen pred desetimi leti, zato ga je 
treba zaradi razvoja zahtev trgov in uporabljene tehnologije skrajšati. 
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Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a
Direktiva 2004/109/ES
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) finančne instrumente, ki imetniku na 
podlagi formalnega sporazuma ob 
zapadlosti zagotavljajo brezpogojno 
pravico do pridobitve ali lastno presojo 
glede pravice, da pridobi delnice 
izdajatelja, katerega delnice so že sprejete 
v trgovanje na organiziranem trgu, ki imajo 
glasovalne pravice in so že izdane;

(a) finančne instrumente, ki imetniku na 
podlagi formalnega sporazuma 
zagotavljajo brezpogojno pravico do 
pridobitve ali lastno presojo glede pravice, 
da pridobi delnice izdajatelja, katerega 
delnice so že sprejete v trgovanje na 
organiziranem trgu, ki imajo glasovalne 
pravice in so že izdane;

Or. en

Obrazložitev

Beseda zapadlost iz predloga Komisije ne zajema nekaterih vrst deležev, ki ne zapadejo.

Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka b
Direktiva 2004/109/ES
Člen 13 – odstavek 1b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Za namene odstavka 1 tega člena
prenosljivi vrednostni papirji, opcije, 
terminske pogodbe, menjalni posli, 
dogovori o terminski obrestni meri, 
pogodbe za razlike in vse druge izvedene 
pogodbe, ki jih je mogoče poravnati fizično 
ali v gotovini, veljajo za finančne 
instrumente, če izpolnjujejo pogoje iz točk 
(a) in (b) odstavka 1.

1b. Za namene odstavka 1 tega člena izraz 
„finančni instrumenti“ zajema, vendar ni 
omejen na prenosljive vrednostne papirje, 
kot so opredeljeni v točki (9) člena 2(1) 
Uredbe (EU) št. .../... Evropskega 
parlamenta in Sveta o trgih finančnih 
instrumentov in spremembi Uredbe (EU) 
št. .../... o izvedenih finančnih 
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih 
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov 
[MiFIR], in opcije, terminske pogodbe,
menjalne posle, dogovore o terminski 
obrestni meri, pogodbe za razlike in vse 
druge izvedene pogodbe, ki jih je mogoče 
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poravnati fizično ali v gotovini in ki so 
finančni instrumenti v skladu s točko (8) 
člena 2(1) Uredbe (EU) št. .../... [MiFIR].

Or. en

Obrazložitev

Izpustitev opredelitve lahko povzroči regulativno arbitražo in neenake konkurenčne pogoje 
med različnimi državami članicami.


