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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dyrektywy o rachunkowości1 (zwane dalej „dyrektywami”) odnoszą się do rocznych i 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań. Zgodnie z art. 46 
ust. 1 lit. b) czwartej dyrektywy i z art. 36 ust. 1 siódmej dyrektywy, w odpowiednich 
przypadkach i w stopniu koniecznym dla zrozumienia rozwoju, wyników działalności lub 
sytuacji spółki, roczne sprawozdanie z działalności zawiera także wskaźniki niefinansowe, w 
tym informacje dotyczące ochrony środowiska i spraw pracowniczych.

Możliwość poprawy przejrzystości informacji dotyczących kwestii społecznych i 
środowiskowych przekazywanych przez przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów w celu 
zapewnienia równych warunków działania została poruszona przez Komisję w Akcie o 
jednolitym rynku2 oraz przypomniana w komunikacie pt. „Odnowiona strategia UE na lata 
2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”3. Niniejszy wniosek 
dotyczy jednego z głównych zobowiązań odnowionej strategii.

W komunikacie społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) zdefiniowano jako 
„odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. Stwierdzono w nim, że 
o rozwój społecznej odpowiedzialności powinny dbać same przedsiębiorstwa oraz że 
powinny one wdrożyć procedurę w celu uwzględniania problematyki społecznej i 
środowiskowej w ich działalności i strategii gospodarczej. Przejrzystość informacji 
niefinansowych jest więc kluczowym elementem wszelkiej polityki w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz sprawozdanie w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie 
przedsiębiorstw a trwały wzrost uznały znaczenie środków prawnych regulujących ujawnianie 
informacji niefinansowych.

Parlament Europejski wezwał do stworzenia ram legislacyjnych pozwalających na 
elastyczność przedsiębiorstw, a jednocześnie na przejrzystość, porównywalność i łatwy 
dostęp do informacji dla konsumentów i inwestorów. Dałoby to odpowiedzialnym 
przedsiębiorstwom dużą przewagę konkurencyjną oraz istotne rozwiązania rynkowe.
Parlament Europejski wezwał ponadto do uwzględnienia w informacjach niefinansowych 
łańcuchów dostaw i podwykonawców oraz uznał potrzebę zewnętrznej weryfikacji 
ujawnionych informacji niefinansowych.

                                               
1 Czwarta dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych 

rodzajów spółek (78/660/EWG ); siódma dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1983 r. w sprawie 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych (83/349/EWG).

2 „Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
wzmocnienia zaufania”, COM(2011)0206, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:PL:PDF  s. 15.

3 COM(2011)0681 final z dnia 25 października 2011 r.
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Należy zmienić wniosek Komisji Europejskiej zgodnie z przedstawionym wcześniej 
stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, aby sprostać potrzebie przejrzystości i 
porównywalności, utrzymując jednocześnie wysoki poziom elastyczności przedsiębiorstw.

Wymogi związane z informacjami niefinansowymi powinny mieć zastosowanie tylko do 
dużych przedsiębiorstw zgodnie z definicją zawartą w dyrektywach o rachunkowości.
Wymogów tych nie powinno się stosować do MŚP.

Zasadnicze znaczenie ma zagwarantowanie przedsiębiorstwom jasności prawa oraz unikanie
jakichkolwiek wątpliwości na etapie wdrażania. Proponuje się zatem, by Komisja przed 
końcem 2015 r. przyjęła wytyczne dotyczące zastosowania środków niniejszej dyrektywy 
dotyczących sprawozdań niefinansowych.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zwiększyć zgodność i 
porównywalność informacji 
niefinansowych ujawnianych na terenie 
Unii, należy nałożyć na spółki obowiązek 
zamieszczania w rocznym sprawozdaniu z 
działalności sprawozdania niefinansowego 
zawierającego informacje dotyczące 
przynajmniej kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. 
Sprawozdanie takie powinno zawierać opis 
polityki, jej skutków oraz ryzyk 
związanych z powyższymi obszarami.

(6) Aby zwiększyć zgodność i 
porównywalność informacji 
niefinansowych ujawnianych na terenie 
Unii, należy nałożyć na spółki obowiązek 
zamieszczania w rocznym sprawozdaniu z 
działalności sprawozdania niefinansowego 
zawierającego informacje dotyczące 
przynajmniej kwestii środowiskowych, 
społecznych, związanych z płcią i 
zatrudnieniem, łącznie z dialogiem 
społecznym i poszanowaniem praw 
związków zawodowych, oraz
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.
Sprawozdanie takie powinno zawierać opis 
polityki, jej skutków, poważniejszych 
incydentów mających miejsce w okresie 
sprawozdawczym oraz ryzyk związanych z 
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powyższymi obszarami.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Udostępniając te informacje, spółka
może opierać się na krajowych i unijnych 
ramach prawnych takich jak wspólnotowy 
system ekozarządania i audytu (EMAS) 
oraz na międzynarodowych ramach 
prawnych, takich jak inicjatywa ONZ 
Global Compact, wytyczne ONZ dotyczące
biznesu i praw człowieka wdrażające ramy 
ONZ „Ochrona, poszanowanie i naprawa”, 
wytyczne Organizacji Współpracy 
Regionalnej i Rozwoju (OECD) dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych, norma 
Międzynarodowej Organizacji 
Normalizacyjnej (ISO) 26000, trójstronna 
deklaracja zasad Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej oraz Globalna 
Inicjatywa Sprawozdawcza.

(7) Udostępniając informacje 
niefinansowe spółka powinna opierać się 
na wytycznych przyjętych przez Komisję 
Europejską w drodze aktów 
delegowanych. Zanim wytyczne te będą 
dostępne, spółka powinna opierać się co 
najmniej na wytycznych ONZ dotyczących
biznesu i praw człowieka wdrażających
ramy Narodów Zjednoczonych „Ochrona, 
poszanowanie i naprawa” i wytycznych
Organizacji Współpracy Regionalnej i 
Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Spółka może 
dodatkowo opierać się na krajowych, 
unijnych lub międzynarodowych ramach 
prawnych i w takich przypadkach 
powinna wskazać, z jakich ram prawnych 
korzystała.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zasięg tych wymogów dotyczących 
ujawniania informacji niefinansowych 
powinien być zdefiniowany w zależności 
od średniej liczby pracowników, wielkości 

(11) Zasięg tych wymogów dotyczących 
ujawniania informacji niefinansowych 
powinien być zdefiniowany w zależności 
od średniej liczby pracowników, wielkości 
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aktywów ogółem i obrotów. MŚP należy 
zwolnić z dodatkowych wymogów, a 
obowiązek zamieszczania w rocznym 
sprawozdaniu z działalności sprawozdania 
niefinansowego powinien być nałożony 
jedynie na spółki o średniej liczbie 
pracowników większej niż 500 i o sumie 
bilansowej wyższej niż 20 milionów EUR 
lub o obrocie netto wyższym niż 40 
milionów EUR.

aktywów ogółem i obrotów. MŚP należy 
zwolnić z dodatkowych wymogów, a 
obowiązek zamieszczania w rocznym 
sprawozdaniu z działalności sprawozdania 
niefinansowego powinien być nałożony 
jedynie na spółki o średniej liczbie 
pracowników większej niż 250 i o sumie 
bilansowej wyższej niż 20 milionów EUR 
lub o obrocie netto wyższym niż 40 
milionów EUR.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Obowiązek ujawniania informacji na 
temat stosowanej przez spółki polityki 
różnorodności w organach 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektów takich
jak: wiek, płeć, różnorodność pochodzenia 
geograficznego, wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe, powinny mieć 
zastosowanie jedynie do dużych spółek 
notowanych na rynku regulowanym. 
Dlatego też na małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które zgodnie z art. 27 
dyrektywy 78/660/EWG mogą być 
zwolnione z określonych wymogów w 
zakresie rachunkowości, nie należy 
nakładać tego obowiązku. Zgodnie z art. 
46a dyrektywy 78/660/EWG, ujawnienie 
dotyczące polityki różnorodności powinno 
stanowić część oświadczenia o stosowaniu 
zasad ładu korporacyjnego. Na spółki, 
które nie posiadają takiej polityki 
różnorodności, nie należy nakładać 
obowiązku jej wprowadzenia; są one 
jednak zobowiązane do wyraźnego 
wyjaśnienia przyczyn takiej sytuacji.

(16) Obowiązek ujawniania informacji na 
temat stosowanej przez spółki polityki 
różnorodności w organach 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektu płci i 
innych aspektów takich jak: różnorodność 
pochodzenia geograficznego, 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe, 
powinny mieć zastosowanie jedynie do 
dużych spółek notowanych na rynku 
regulowanym. Dlatego też na małe i 
średnie przedsiębiorstwa, które zgodnie z 
art. 27 dyrektywy 78/660/EWG mogą być 
zwolnione z określonych wymogów w 
zakresie rachunkowości, nie należy 
nakładać tego obowiązku. Zgodnie z art. 
46a dyrektywy 78/660/EWG, ujawnienie 
dotyczące polityki różnorodności powinno 
stanowić część oświadczenia o stosowaniu 
zasad ładu korporacyjnego. Na spółki, 
które nie posiadają takiej polityki 
różnorodności, nie należy nakładać 
obowiązku jej wprowadzenia; są one 
jednak zobowiązane do wyraźnego 
wyjaśnienia przyczyn takiej sytuacji.
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Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku spółek, w których średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocena 
obejmuje także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

W przypadku spółek, w których średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 250, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocena 
obejmuje także sprawozdanie niefinansowe 
zawierające informacje na temat 
społecznego wpływu działalności spółki
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych, związanych 
z płcią i zatrudnieniem, łącznie z 
dialogiem społecznym i poszanowaniem 
praw związków zawodowych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, 
w tym:

Or. en

Uzasadnienie

Jest ważne, aby postanowienia niniejszej dyrektywy były spójne z nową definicją społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz by progi były takie same, jak te określone w 
dyrektywach o rachunkowości.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

opis polityki stosowanej przez spółkę 
odnośnie do tych kwestii;

opis polityki stosowanej przez spółkę 
odnośnie do tych kwestii, również w 
odniesieniu do wdrażanych procesów 
należytej staranności;

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do procesów należytej staranności jest konieczne, aby wyjaśnić, że mogą one 
stanowić bardzo ważny element polityki stosowanej przez spółki.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

poważniejsze incydenty, jakie miały 
miejsce w okresie sprawozdawczym w 
odniesieniu do tych kwestii;

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie niefinansowe powinno zawierać informacje na temat wszelkich poważniejszych 
incydentów w odniesieniu do określonych kwestii, ponieważ informacje takie są niezbędnym 
elementem procesu zapewniania konsumentom i inwestorom jasnego i szczegółowego obrazu 
wpływu działalności spółki.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ryzyko związane z tymi kwestiami oraz ryzyko dla spółki i społeczeństwa
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sposób zarządzania tym ryzykiem przez 
spółkę.

związane z tymi kwestiami oraz sposób 
zarządzania tym ryzykiem przez spółkę.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności tekstu z nową definicją społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli spółka nie stosuje żadnej polityki 
odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, podaje wyjaśnienie 
uzasadniające taką decyzję.

Jeśli spółka nie stosuje żadnej polityki 
odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, podaje wyjaśnienie 
uzasadniające taką decyzję. Wyjaśnienie 
zawiera ocenę ryzyka decyzji o 
niestosowaniu żadnej polityki w 
odniesieniu do ww. kwestii.
Społeczny wpływ działalności spółki 
obejmuje wpływ działalności spółki 
przedstawiającej sprawozdanie oraz wpływ 
działalności innych spółek mających 
stosunki handlowe ze spółką 
przedstawiającą sprawozdanie, jak spółki 
joint venture oraz łańcuchy dostaw i 
podwykonawców.
Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. [49 nowej 
dyrektywy 2013/34] do końca 2015 r. oraz 
regularnie aktualizuje wytyczne dotyczące 
stosowania środków niniejszej dyrektywy 
regulujących sprawozdania niefinansowe.
Wytyczne te opierają się na wytycznych 
ONZ dotyczących biznesu i praw 
człowieka wdrażających ramy Narodów 
Zjednoczonych „Ochrona, poszanowanie i 
naprawa” i wytycznych Organizacji 
Współpracy Regionalnej i Rozwoju 
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(OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Wytyczne te zawierają 
kluczowe wskaźniki wyników w kwestiach, 
których dotyczy sprawozdawczość.
Kluczowe wskaźniki wyników oceniające 
wpływ działalności spółki na środowisko 
muszą uwzględniać co najmniej 
użytkowanie terenu, wykorzystanie wody, 
emisje gazów cieplarnianych i 
wykorzystanie materiałów. Wytyczne 
zawierają przepisy ogólne oraz przepisy 
sektorowe.

Or. en

Uzasadnienie

Jest ważne, jak zaznaczono w sprawozdaniach Parlamentu Europejskiego w sprawie 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, by informacje niefinansowe obejmowały 
również łańcuch dostaw i podwykonawców. Konieczne jest również, by inwestorzy i 
konsumenci byli informowani o ocenie ryzyka przeprowadzonej przez spółki niestosujące 
żadnej polityki w określonych kwestiach objętych sprawozdaniami niefinansowymi. Aby 
uniknąć niepewności prawa dla spółek, proponuje się, by Komisja opracowała wytyczne 
dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedstawiając te informacje niefinansowe, 
spółka może opierać się na krajowych, 
unijnych lub międzynarodowych ramach 
prawnych i wskazuje wówczas, z jakich 
ram prawnych korzystała.

Przedstawiając te informacje niefinansowe, 
spółka opierać się będzie na wytycznych 
dotyczących stosowania środków 
zawartych w niniejszej dyrektywie 
regulujących sprawozdania niefinansowe, 
po upływie roku od ich przyjęcia. Przed 
upływem roku spółka będzie się opierać co 
najmniej na wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka wdrażających 
ramy Narodów Zjednoczonych „Ochrona, 
poszanowanie i naprawa” i wytycznych 
Organizacji Współpracy Regionalnej i 
Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
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wielonarodowych. Spółka może 
dodatkowo opierać się na krajowych, 
unijnych lub międzynarodowych ramach 
prawnych i wskazuje wówczas, z jakich 
ram prawnych korzystała.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stopniu koniecznym dla zrozumienia 
rozwoju, wyników lub sytuacji spółki 
analiza zawiera zarówno finansowe, oraz, 
w odpowiednich przypadkach, 
niefinansowe kluczowe wskaźniki 
wyników związanych z daną działalnością.

W stopniu koniecznym dla zrozumienia 
rozwoju, wyników lub sytuacji spółki oraz 
wpływu społecznego oraz do celów 
zachowania przejrzystości i 
porównywalności oceny analiza zawiera 
zarówno finansowe, oraz, w odpowiednich 
przypadkach, niefinansowe kluczowe 
wskaźniki wyników związanych z daną 
działalnością. Analiza będzie obejmować 
kluczowe wskaźniki wyników określone w 
wytycznych opracowanych przez Komisję 
Europejską, po upływie roku od ich 
przyjęcia.

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowe wskaźniki wyników są niezwykle ważne dla zagwarantowania odpowiedniego 
poziomu porównywalności między informacjami dostarczanymi przez różne spółki.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spółki, które sporządzają w oparciu o 
krajowe, unijne lub międzynarodowe ramy 
prawne pełny raport obejmujący ten sam 
rok obrotowy i zawierający informacje, o 
których mowa w ust. 1 lit. b), są zwolnione 
z obowiązku sporządzania sprawozdania 
niefinansowego, o którym mowa w ust. 1 
lit. b), o ile taki raport jest częścią 
rocznego sprawozdania z działalności.

Spółki, które sporządzają w oparciu o 
krajowe, unijne lub międzynarodowe ramy 
prawne pełny raport obejmujący ten sam 
rok obrotowy i zawierający informacje, o 
których mowa w ust. 1 lit. b) zgodnie ze 
szczegółowymi postanowieniami w nich 
zawartymi oraz informacje zawarte w 
wytycznych dotyczących stosowania 
środków zawartych w niniejszej 
dyrektywie regulujących sprawozdania 
niefinansowe, są zwolnione z obowiązku 
sporządzania sprawozdania 
niefinansowego, o którym mowa w ust. 1 
lit. b), o ile taki raport jest częścią 
rocznego sprawozdania z działalności i 
zawiera odpowiednie kluczowe wskaźniki 
wyników zgodnie z ust. 1 lit. c.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować tak ważną dla spółek elastyczność, a jednocześnie odpowiedni poziom 
przejrzystości i porównywalności, spółki powinny wykorzystywać odpowiednie kluczowe 
wskaźniki wyników spójne z informacjami dotyczącymi obszarów, którym poświęcone jest 
sprawozdanie niefinansowe, również w przypadkach gdy takie spółki używają innych 
przepisów w zakresie sprawozdawczości. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 a – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

opisy stosowanej przez spółkę polityki 
różnorodności składu jej organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektów takich 
jak wiek, płeć, różnorodności pochodzenia 
geograficznego, wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe, celów tej 

opisy stosowanej przez spółkę polityki 
różnorodności składu jej organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektu płci i 
innych aspektów takich jak wiek, 
różnorodności pochodzenia 
geograficznego, wykształcenie i 



PA\1002371PL.doc 13/20 PE516.976v01-00

PL

polityki różnorodności, sposobu jej 
realizacji oraz skutków w danym okresie 
sprawozdawczym. Jeśli spółka nie stosuje 
takiej polityki, sprawozdanie zawiera 
jasne wyjaśnienie uzasadniające taką 
decyzję.

doświadczenie zawodowe, celów tej 
polityki różnorodności, sposobu jej 
realizacji oraz skutków w danym okresie 
sprawozdawczym.

Or. en

Uzasadnienie

Jest ważne, by zawsze dostarczano informacje dotyczące parytetu płci w organach 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych spółek.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 53 a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Egzekwowanie przepisów
Państwa członkowskie dopilnują, by 
dostępne były skuteczne i odpowiednie 
mechanizmy w celu zagwarantowania 
właściwego ujawniania informacji 
niefinansowych przez spółki zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie dopilnują, by 
dostępne były skuteczne procedury 
krajowe w celu zagwarantowania 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy oraz by te procedury były 
dostępne dla wszystkich osób fizycznych i 
prawnych mających uzasadniony interes, 
zgodnie z prawem krajowym, gwarantując 
przestrzeganie postanowień niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć ryzyka „ekoobłudy” oraz mylnych informacji, w państwach członkowskich 
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należy udostępnić odpowiednie mechanizmy gwarantujące właściwe wdrożenie i 
egzekwowanie przepisów niniejszej dyrektywy. Ze względu na bardzo różną specyfikę krajową 
państwa członkowskie powinny mieć dostateczną swobodę, jeśli chodzi o zastosowanie tych 
mechanizmów. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
83/394/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku jednostek dominujących 
jednostek podlegających konsolidacji, w 
których, traktowanych łącznie, średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocenia 
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

W przypadku jednostek dominujących 
jednostek podlegających konsolidacji, w 
których, traktowanych łącznie, średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 250, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocenia 
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
zawierające informacje na temat 
społecznego wpływu działalności spółki,
jeśli chodzi przynajmniej o kwestie 
środowiskowe, społeczne, związane z płcią 
i zatrudnieniem, łącznie z dialogiem 
społecznym i poszanowaniem praw 
związków zawodowych, oraz
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, 
w tym:

Or. en

Uzasadnienie

Jest ważne, aby postanowienia niniejszej dyrektywy były spójne z nową definicją społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz by progi były takie same, jak te określone w 
dyrektywach o rachunkowości.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
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83/394/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

opis polityki stosowanej przez spółkę 
odnośnie do tych kwestii;

opis polityki stosowanej przez spółkę 
odnośnie do tych kwestii, również w 
odniesieniu do wdrożonych procesów 
należytej staranności;

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do procesów należytej staranności jest konieczne, aby wyjaśnić, że procesy te 
mogą stanowić bardzo ważny element polityki stosowanej przez spółki.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
83/394/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

poważniejsze incydenty, jakie miały 
miejsce w okresie sprawozdawczym w 
odniesieniu do tych kwestii;

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie niefinansowe powinno zawierać informacje na temat wszelkich poważniejszych 
incydentów w odniesieniu do określonych kwestii, ponieważ informacje takie są niezbędnym 
elementem procesu zapewniania konsumentom i inwestorom jasnego i szczegółowego obrazu 
wpływu działalności spółki.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
83/394/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci – podpunkt iii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ryzyko związane z tymi kwestiami oraz 
sposób zarządzania tym ryzykiem przez 
spółkę.

ryzyko dla spółki i społeczeństwa
związane z tymi kwestiami oraz sposób 
zarządzania tym ryzykiem przez spółkę.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności tekstu z nową definicją społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
83/394/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli jednostki objęte konsolidacją, 
traktowane jako całość, nie stosują żadnej 
polityki odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, spółka podaje 
wyjaśnienie uzasadniające taką decyzję.

Jeśli jednostka objęta konsolidacją, 
traktowana jako całość, nie stosuje żadnej 
polityki odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, podaje ona
wyjaśnienie uzasadniające taką decyzję.
Wyjaśnienie zawiera ocenę ryzyka decyzji 
o niestosowaniu żadnej polityki w 
odniesieniu do ww. kwestii.
Społeczny wpływ działalności spółki 
obejmuje wpływ działalności spółki objętej 
konsolidacją oraz wpływ działalności 
innych spółek mających stosunki 
handlowe ze spółką przedstawiającą 
sprawozdanie, jak spółki joint venture 
oraz łańcuchy dostaw i podwykonawców.
Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. [49 nowej 
dyrektywy 2013/34] do końca 2015 r. oraz 
regularnie aktualizuje wytyczne dotyczące 
stosowania środków niniejszej dyrektywy 
regulujących sprawozdania niefinansowe.
Wytyczne te muszą się opierać na 
wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
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praw człowieka wdrażających ramy 
Narodów Zjednoczonych „Ochrona, 
poszanowanie i naprawa” i wytycznych 
Organizacji Współpracy Regionalnej i 
Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Wytyczne te zawierają 
kluczowe wskaźniki wyników w kwestiach, 
których dotyczy sprawozdawczość.
Kluczowe wskaźniki wyników oceniające 
wpływ działalności spółki na środowisko 
muszą uwzględniać co najmniej 
użytkowanie terenu, wykorzystanie wody, 
emisje gazów cieplarnianych i 
wykorzystanie materiałów. Wytyczne 
zawierają przepisy ogólne oraz przepisy 
sektorowe.

Or. en

Uzasadnienie

Jest ważne, jak zaznaczono w sprawozdaniach Parlamentu Europejskiego w sprawie 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, by informacje niefinansowe obejmowały 
również łańcuch dostaw i podwykonawców. Konieczne jest również, by inwestorzy i 
konsumenci byli informowani o ocenie ryzyka przeprowadzonej przez spółki niestosujące 
żadnej polityki w określonych kwestiach objętych sprawozdaniami niefinansowymi. Aby 
uniknąć niepewności prawa dla spółek, proponuje się, by Komisja opracowała wytyczne
dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
83/394/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedstawiając te informacje niefinansowe 
w skonsolidowanym rocznym 
sprawozdaniu z działalności, spółka może 
opierać się na krajowych, unijnych lub 
międzynarodowych ramach prawnych i 
wskazuje wówczas, z jakich ram prawnych 
korzystała.

Przedstawiając te informacje niefinansowe 
w skonsolidowanym rocznym 
sprawozdaniu z działalności, spółka 
opierać się będzie na wytycznych 
dotyczących stosowania środków 
zawartych w niniejszej dyrektywie 
regulujących sprawozdania niefinansowe, 
po upływie roku po ich przyjęciu. Przed 
upływem roku skonsolidowane roczne 
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sprawozdanie z działalności będzie się 
opierać co najmniej na wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka 
wdrażających ramy Narodów 
Zjednoczonych „Ochrona, poszanowanie i 
naprawa” i wytycznych Organizacji 
Współpracy Regionalnej i Rozwoju 
(OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Skonsolidowane 
roczne sprawozdanie może dodatkowo 
opierać się na krajowych, unijnych lub 
międzynarodowych ramach prawnych i 
wskazuje wówczas, z jakich ram prawnych 
korzystała.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stopniu koniecznym dla zrozumienia 
rozwoju, wyników lub sytuacji tych 
jednostek analiza zawiera zarówno 
finansowe oraz niefinansowe kluczowe 
wskaźniki wyników związane z daną 
działalnością.

W stopniu koniecznym dla zrozumienia 
rozwoju, wyników lub sytuacji spółki, 
wpływu społecznego oraz do celów 
zachowania przejrzystości i 
porównywalności oceny analiza zawiera 
zarówno finansowe, oraz, w odpowiednich 
przypadkach, niefinansowe kluczowe 
wskaźniki wyników związanych z daną 
działalnością. Analiza obejmować będzie 
kluczowe wskaźniki wyników określone w 
wytycznych opracowanych przez Komisję 
Europejską po upływie roku od ich 
przyjęcia.

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowe wskaźniki wyników są niezwykle ważne dla zagwarantowania odpowiedniego 
poziomu porównywalności między informacjami dostarczanymi przez różne spółki.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera b
83/394/EWG
Artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka dominująca, która sporządza w 
oparciu o krajowe, unijne lub 
międzynarodowe ramy prawne pełny 
raport obejmujący ten sam rok obrotowy 
dotyczący całej grupy konsolidowanych 
jednostek i zawierający informacje, o 
których mowa w ust. 1 akapit trzeci, jest 
zwolniona z obowiązku sporządzania 
sprawozdania niefinansowego, o którym 
mowa w ust. 1 akapit trzeci, o ile taki pełny 
raport jest częścią skonsolidowanego 
rocznego sprawozdania z działalności.

Jednostka dominująca, która sporządza w 
oparciu o krajowe, unijne lub 
międzynarodowe ramy prawne pełny 
raport obejmujący ten sam rok obrotowy 
dotyczący całej grupy konsolidowanych 
jednostek i zawierający informacje, o 
których mowa w ust. 1 akapit trzeci 
zgodnie ze szczegółowymi 
postanowieniami w nich zawartymi oraz 
informacje zawarte w wytycznych 
dotyczących stosowania środków 
zawartych w niniejszej dyrektywie 
regulujących sprawozdania niefinansowe, 
jest zwolniona z obowiązku sporządzania 
sprawozdania niefinansowego, o którym 
mowa w ust. 1 akapit trzeci, o ile taki pełny 
raport jest częścią skonsolidowanego 
rocznego sprawozdania z działalności i 
zawiera odpowiednie kluczowe wskaźniki 
wyników zgodnie z ust. 1

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować tak ważną dla spółek elastyczność, a jednocześnie odpowiedni poziom 
przejrzystości i porównywalności, spółki powinny wykorzystywać odpowiednie kluczowe 
wskaźniki wyników spójne z informacjami dotyczącymi obszarów, którym poświęcone jest 
sprawozdanie niefinansowe, również w przypadkach gdy takie spółki używają innych 
przepisów w zakresie sprawozdawczości. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera b a (nowa)
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83/394/EWG
Artykuł 36 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Egzekwowanie przepisów
Państwa członkowskie dopilnują, by 
dostępne były skuteczne i odpowiednie 
mechanizmy w celu zagwarantowania 
właściwego ujawniania informacji 
niefinansowych przez spółki zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie dopilnują, by 
dostępne były skuteczne procedury 
krajowe w celu zagwarantowania 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy oraz by te procedury były 
dostępne dla wszystkich osób fizycznych i 
prawnych mających uzasadniony interes, 
zgodnie z prawem krajowym, gwarantując 
przestrzeganie postanowień niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć ryzyka „ekoobłudy” oraz mylnych informacji, w państwach członkowskich 
należy udostępnić odpowiednie mechanizmy gwarantujące właściwe wdrożenie i 
egzekwowanie przepisów niniejszej dyrektywy. Ze względu na bardzo różną specyfikę krajową 
państwa członkowskie powinny mieć dostateczną swobodę, jeśli chodzi o zastosowanie tych 
mechanizmów.


