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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Smernice o účtovníctve1 (ďalej len „smernice“) sa zaoberajú prípravou ročných účtovných 
závierok a konsolidovaných finančných výkazov a súvisiacich správ. V článku 46 ods. 1 
písm. b) štvrtej smernice a v článku 36 ods. 1 siedmej smernice sa stanovuje, že ak to bude 
vhodné a v rozsahu nevyhnutnom na pochopenie vývoja, výkonnosti alebo pozície 
spoločnosti zahŕňa výročná správa aj nefinančné informácie vrátane informácií týkajúcich sa 
environmentálnych a zamestnaneckých záležitostí. 

Príležitosť na zlepšenie transparentnosti sociálnych a environmentálnych informácií, ktoré 
poskytujú spoločnosti vo všetkých odvetviach, na zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
všetkých, uznala Komisia v Akte o jednotnom trhu2 a túto príležitosť opätovne zdôraznila 
v oznámení „Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 
2011 – 2014“3. Tento návrh je výsledkom jedného z hlavných záväzkov obnovenej stratégie. 

V tomto oznámení sa sociálna zodpovednosť podnikov vymedzuje ako „zodpovednosť 
podnikov za svoje vplyvy na spoločnosť“. Uznáva sa v ňom, že jej rozvoj by mali riadiť 
samotné podniky a že spoločnosti by mali mať zavedený postup na začlenenie sociálnych 
a environmentálnych aspektov do svojich obchodných činností a stratégie. Nefinančná 
transparentnosť je preto kľúčovým prvkom každej politiky v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov.

Európsky parlament vo svojich správach Sociálna zodpovednosť podnikov: podpora záujmov 
spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove a Sociálna zodpovednosť podnikov: 
zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast uznal, že je dôležité, aby 
bolo v súvislosti so zverejňovaním nefinančných informácií prijaté legislatívne opatrenie. 
Vyzval na vytvorenie legislatívneho rámca, ktorý by spoločnostiam umožňoval flexibilitu a 
spotrebiteľom a investorom zároveň transparentnosť, porovnateľnosť a jednoduchý prístup k 
informáciám. Zodpovedné spoločnosti by tým získali výraznú konkurenčnú výhodu a dôležité 
trhové zhodnotenie. Európsky parlament ďalej požadoval, aby sa zverejňovanie nefinančných 
informácií vzťahovalo aj na dodávateľské a subdodávateľské reťazce, a uznal, že je potrebné 
overovať zverejňované nefinančné informácie externe. 

V záujme zodpovedajúceho splnenia potreby transparentnosti a porovnateľnosti a súčasného 
zachovania vysokej úrovne flexibility pre spoločnosti je nutné zmeniť návrh Európskej 
komisie v súlade s predchádzajúcou pozíciou Európskeho parlamentu. 

Požiadavky týkajúce sa zverejňovania nefinančných informácií by sa mali vzťahovať len na 
veľké spoločnosti, ako bolo predtým vymedzené v smerniciach o účtovníctve. Tieto 
požiadavky by sa nemali vzťahovať na MSP. 

                                               
1 Štvrtá smernica Rady z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností 

(78/660/EHS); siedma smernica Rady z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach 
(83/349/EHS).

2 „Akt o jednotnom trhu Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery“, 
COM(2011)0206, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:SK:PDF, s. 15.

3 COM(2011)0681 final z 25. októbra.2011.
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Je nanajvýš dôležité zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť pre spoločnosti a zabrániť akejkoľvek 
neistote pri vykonávaní. Navrhujeme preto, aby Komisia prijala do konca roka 2015 
usmernenia pre uplatňovanie opatrení tejto smernice týkajúce sa nefinančného výkazu. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci , aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) S cieľom zlepšiť súlad a 
porovnateľnosť nefinančných informácií 
zverejňovaných v celej Únii by sa malo od 
spoločností vyžadovať, aby do svojich 
výročných správ začlenili nefinančný 
výkaz, ktorý by obsahoval informácie 
týkajúce sa minimálne environmentálnych, 
sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu. Tento výkaz by 
mal obsahovať opis politík, výsledkov a 
rizík súvisiacich s uvedenými 
záležitosťami.

(6) S cieľom zlepšiť jednotnosť a 
porovnateľnosť nefinančných informácií 
zverejňovaných v celej Únii by sa malo od 
spoločností vyžadovať, aby do svojich 
výročných správ začlenili nefinančný 
výkaz, ktorý by obsahoval informácie 
týkajúce sa minimálne environmentálnych, 
sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, 
vrátane sociálneho dialógu a 
dodržiavania práv odborových zväzov, a 
otázok rodovej rovnosti, dodržiavania 
ľudských práv a boja proti korupcii a 
úplatkárstvu. Tento výkaz by mal 
obsahovať opis politík, výsledkov, 
významných incidentov, ku ktorým počas 
vykazovaného obdobia došlo, a rizík 
súvisiacich s uvedenými záležitosťami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 7



PA\1002371SK.doc 5/20 PE516.976v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Pri poskytovaní týchto informácií sa
môžu spoločnosti opierať o vnútroštátne 
rámce, rámce EÚ, ako napríklad schéma 
pre environmentálne manažérstvo a audit 
(EMAS), a medzinárodné rámce, ako 
napríklad dohovor OSN „Global 
Compact“, hlavné zásady v oblasti 
podnikania a ľudských práv, ktorými sa 
vykonáva rámec OSN „chrániť, 
rešpektovať a naprávať“, usmernenie 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (OECD) pre nadnárodné 
spoločnosti, norma Medzinárodnej 
organizácie pre normalizáciu ISO 26000, 
tripartitné vyhlásenie Medzinárodnej 
organizácie práce (ILO) o zásadách 
týkajúcich sa nadnárodných spoločností a 
sociálnej politiky a globálna iniciatíva pre 
podávanie správ.

(7) Pri poskytovaní nefinančných 
informácií by spoločnosti mali vychádzať z 
usmernení prijatých Európskou komisiou 
prostredníctvom delegovaných aktov. 
Pokým tieto usmernenia nebudú k 
dispozícii, spoločnosti by mali vychádzať 
minimálne z hlavných zásad v oblasti 
podnikania a ľudských práv, ktorými sa 
vykonáva rámec Organizácie Spojených 
národov „chrániť, rešpektovať a naprávať“ 
a usmernenie Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) pre 
nadnárodné spoločnosti. Spoločnosti môžu 
okrem toho vychádzať z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo 
medzinárodných rámcov, a v takom 
prípade spresnia, z ktorých rámcov 
vychádzali.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Rozsah týchto požiadaviek na 
zverejňovanie nefinančných informácií by 
sa mal vymedziť vo vzťahu k priemernému 
počtu zamestnancov, celkovým aktívam a 
obratu. MSP by mali byť od dodatočných 
požiadaviek oslobodené a povinnosť 
zverejňovať nefinančný výkaz vo výročnej 
správe by sa mal vzťahovať len na tie 
spoločnosti, ktorých priemerný počet 
zamestnancov presahuje 500 a ktoré buď 
vykazujú celkovú bilančnú sumu 
presahujúcu 20 miliónov eur, alebo majú 
čistý obrat presahujúci 40 miliónov eur.

(11) Rozsah týchto požiadaviek na 
zverejňovanie nefinančných informácií by 
sa mal vymedziť vo vzťahu k priemernému 
počtu zamestnancov, celkovým aktívam a 
obratu. MSP by mali byť od dodatočných 
požiadaviek oslobodené a povinnosť 
zverejňovať nefinančný výkaz vo výročnej 
správe by sa mal vzťahovať len na tie 
spoločnosti, ktorých priemerný počet 
zamestnancov presahuje 250 a ktoré buď 
vykazujú celkovú bilančnú sumu 
presahujúcu 20 miliónov eur, alebo majú 
čistý obrat presahujúci 40 miliónov eur.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Povinnosť zverejniť politiky 
rozmanitosti pre správne, riadiace a 
dozorné orgány, pokiaľ ide o vek, 
pohlavie, geografickú rozmanitosť, 
vzdelanie a profesionálne skúsenosti, by sa 
mala vzťahovať len na veľké kótované 
spoločnosti. Táto povinnosť by sa nemala 
vzťahovať na malé a stredné podniky, 
ktoré môžu byť oslobodené od niektorých 
účtovných povinností vyplývajúcich z 
článku 27 smernice 78/660/EHS. 
Zverejnenie politiky rozmanitosti by malo 
byť súčasťou vyhlásenia o správe a riadení 
podniku, ako je stanovené v článku 46a 
smernice 78/660/EHS. Spoločnosti, ktoré 
nemajú takúto politiku rozmanitosti, by 
nemali byť povinné ju zaviesť, ale mali by 
jednoznačne vysvetliť, prečo je to tak.

(16) Povinnosť zverejniť politiky 
rozmanitosti pre správne, riadiace a 
dozorné orgány, pokiaľ ide o pohlavie a 
ďalšie aspekty ako vek, geografická
rozmanitosť, vzdelanie a profesionálne 
skúsenosti, by sa mala vzťahovať len na 
veľké kótované spoločnosti. Táto 
povinnosť by sa nemala vzťahovať na malé 
a stredné podniky, ktoré môžu byť 
oslobodené od niektorých účtovných 
povinností vyplývajúcich z článku 27 
smernice 78/660/EHS. Zverejnenie politiky 
rozmanitosti by malo byť súčasťou 
vyhlásenia o správe a riadení podniku, ako 
je stanovené v článku 46a smernice 
78/660/EHS. Spoločnosti, ktoré nemajú 
takúto politiku rozmanitosti, by nemali byť
povinné ju zaviesť, ale mali by 
jednoznačne vysvetliť, prečo je to tak.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade spoločností, ktorých priemerný 
počet zamestnancov počas účtovného 
obdobia prekračuje 500 a ktoré 
k súvahovému dňu buď vykazujú bilančnú 
sumu presahujúcu 20 miliónov EUR, alebo 

V prípade spoločností, ktorých priemerný 
počet zamestnancov počas účtovného 
obdobia prekračuje 250 a ktoré k 
súvahovému dňu buď vykazujú bilančnú 
sumu presahujúcu 20 miliónov EUR, alebo 
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čistý obrat presahujúci 40 miliónov EUR, 
prehľad obsahuje aj nefinančný výkaz 
obsahujúci informácie týkajúce sa 
minimálne environmentálnych, sociálnych 
a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

čistý obrat presahujúci 40 miliónov EUR, 
prehľad obsahuje aj nefinančný výkaz 
obsahujúci informácie o vplyve činnosti 
spoločností na občanov týkajúce sa 
minimálne environmentálnych, sociálnych 
a zamestnaneckých záležitostí, vrátane 
sociálneho dialógu a dodržiavania práv 
odborových zväzov, a otázok rodovej 
rovnosti, dodržiavania ľudských práv a 
boja proti korupcii a úplatkárstvu vrátane:

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby ustanovenia tejto smernice boli v súlade s novým vymedzením 
pojmu sociálnej zodpovednosti podnikov a stanoviť rovnaké limity ako v smerniciach o 
účtovníctve.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

opisu politiky uplatňovanej spoločnosťou 
vo vzťahu k týmto záležitostiam;

opisu politiky uplatňovanej spoločnosťou 
vo vzťahu k týmto záležitostiam, a to aj s 
odkazom na procesy zavádzané v súlade 
so zásadou náležitej starostlivosti;

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na procesy zavádzané v súlade so zásadou náležitej starostlivosti je potrebný na 
objasnenie toho, že tieto procesy môžu predstavovať veľmi dôležitú súčasť politiky 
spoločností.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
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Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – bod iia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

významných incidentov, ku ktorým v 
súvislosti s týmito záležitosťami počas 
vykazovaného obdobia došlo;

Or. en

Odôvodnenie

Nefinančný výkaz by mal obsahovať informácie o všetkých významných incidentoch 
súvisiacich s vymedzenými záležitosťami, pretože tieto informácie sú nevyhnutné na to, aby 
spotrebitelia a investori mali jasnú a úplnú predstavu o vplyve činnosti spoločností.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

rizík súvisiacich s týmito záležitosťami a 
spôsobu riadenia týchto rizík 
spoločnosťou.

rizík pre spoločnosť a občanov súvisiacich 
s týmito záležitosťami a spôsobu riadenia 
týchto rizík spoločnosťou.

Or. en

Odôvodnenie

Účelom navrhovanej zmeny je uviesť túto formuláciu do súladu s novým vymedzením pojmu 
sociálnej zodpovednosti podnikov.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak spoločnosť neuplatňuje politiky v Ak spoločnosť neuplatňuje politiky v 
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súvislosti s jednou alebo viacerými z 
týchto záležitostí, poskytne vysvetlenie, 
prečo ich neuplatňuje.

súvislosti s jednou alebo viacerými z 
týchto záležitostí, poskytne vysvetlenie, 
prečo ich neuplatňuje. Toto vysvetlenie 
obsahuje vyhodnotenie rizika 
vyplývajúceho z rozhodnutia spoločnosti 
neuplatňovať v súvislosti s týmito 
záležitosťami žiadnu vlastnú politiku.
Vplyvy činnosti spoločností na občanov 
zahŕňajú vplyvy vznikajúce v dôsledku 
činnosti vykazujúcej spoločnosti, ako aj 
vplyvy činnosti iných spoločností, ktoré 
majú s vykazujúcou spoločnosťou 
obchodné vzťahy, ako sú iniciatívy vedúce 
k vytváraniu spoločných podnikov či 
dodávateľské a subdodávateľské reťazce.
Komisia prijme do konca roka 2015 
prostredníctvom delegovaných aktov v 
súlade s článkom [49 novej smernice 
2013/34] usmernenia pre uplatňovanie 
opatrení tejto smernice vzťahujúce sa na 
nefinančné výkazy a pravidelne ich 
aktualizuje. Tieto usmernenia vychádzajú 
zo všeobecných zásad v oblasti podnikania 
a ľudských práv, ktorými sa vykonáva 
rámec Organizácie Spojených národov 
„chrániť, rešpektovať a naprávať“ a 
usmernenie Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) pre 
nadnárodné spoločnosti. Tieto 
usmernenia obsahujú hlavné ukazovatele 
výkonnosti v oblastiach, ktoré sú 
predmetom vykazovania informácií. 
Hlavné ukazovatele výkonnosti, vytvorené 
na účely merania vplyvu činnosti 
spoločnosti na životné prostredie, 
pokrývajú aspoň využívanie pôdy, 
využívanie vodných zdrojov, emisie 
skleníkových plynov a využívanie 
materiálov. Súčasťou usmernení sú aj 
všeobecné ustanovenia a ustanovenia pre 
príslušné odvetvia.

Or. en

Odôvodnenie

Ako už bolo uvedené v správach Európskeho parlamentu o sociálnej zodpovednosti podnikov, 
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je dôležité, aby nefinančné informácie zahŕňali aj subdodávateľské a dodávateľské reťazce. 
Ďalej je nevyhnutné aj to, aby investori a spotrebitelia boli informovaní o vyhodnotení rizika, 
ktoré spoločnosti vypracujú v prípade, že v stanovených oblastiach podávania nefinančných 
správ neuplatňujú žiadnu vlastnú politiku. Aby sa v záujme spoločností zamedzilo akejkoľvek 
právnej neistote, obsahuje návrh aj ustanovenia, že Komisia vypracuje usmernenia pre 
uplatňovanie tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri poskytovaní takýchto informácií môže
spoločnosť vychádzať z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo medzinárodných 
rámcov, a v takom prípade spresní, 
z ktorých rámcov vychádzala.

Pri poskytovaní takýchto informácií 
spoločnosť vychádza z usmernení pre 
uplatňovanie opatrení tejto smernice 
týkajúcich sa nefinančných výkazov, a to 
po uplynutí jedného roka od ich prijatia. 
Dovtedy spoločnosti vychádzajú 
minimálne z hlavných zásad v oblasti 
podnikania a ľudských práv, ktorými sa 
vykonáva rámec Organizácie Spojených 
národov „chrániť, rešpektovať 
a naprávať“ a usmernenie Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD) pre nadnárodné spoločnosti. 
Spoločnosti môžu okrem toho vychádzať 
aj z vnútroštátnych rámcov, rámcov EÚ 
alebo medzinárodných rámcov, pričom 
spresnia, z ktorých rámcov vychádzajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Analýza obsahuje finančné aj nefinančné 
hlavné ukazovatele výkonnosti relevantné 
pre konkrétne podnikanie, a to v rozsahu 
potrebnom na pochopenie vývoja, 
výkonnosti alebo pozície spoločnosti.

Analýza obsahuje finančné aj nefinančné 
hlavné ukazovatele výkonnosti relevantné 
pre konkrétne podnikanie, a to v rozsahu 
potrebnom na pochopenie vývoja, 
výkonnosti alebo pozície spoločnosti a 
vplyvu spoločnosti na občanov, a pre 
transparentnosť a porovnateľnosť 
prehľadu. Analýza zahŕňa hlavné 
ukazovatele výkonnosti vymedzené v 
usmerneniach vypracovaných Európskou 
komisiou, a to po uplynutí jedného roka 
od ich prijatia.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavné ukazovatele výkonnosti majú zásadný význam pre zabezpečenie náležitej úrovne 
porovnateľnosti informácií poskytovaných rôznymi podnikmi.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak spoločnosť pripravuje komplexnú 
správu týkajúcu sa toho istého účtovného 
obdobia a vychádzajúcu z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo medzinárodných 
rámcov, ktorá sa týka informácií 
stanovených v odseku 1 písm. b), je 
oslobodená od povinnosti pripraviť 
nefinančný výkaz stanovený v odseku 1 
písm. b) za predpokladu, že táto správa je 
súčasťou výročnej správy.

Ak spoločnosť pripravuje komplexnú 
správu týkajúcu sa toho istého účtovného 
obdobia a vychádzajúcu z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo medzinárodných 
rámcov, ktorá sa týka informácií 
stanovených v odseku 1 písm. b) v súlade s 
osobitnými ustanoveniami vymedzenými v 
tomto písmene, ako aj v usmerneniach pre 
uplatňovanie opatrení tejto smernice 
týkajúcich sa nefinančného výkazu, je 
oslobodená od povinnosti pripraviť 
nefinančný výkaz stanovený v odseku 1 
písm. b) za predpokladu, že táto správa je 
súčasťou výročnej správy a obsahuje 
príslušné hlavné ukazovatele výkonnosti v 
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súlade s ustanovením odseku 1 písm. c).

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť podnikom nevyhnutnú flexibilitu a zároveň náležitú mieru transparentnosti a 
porovnateľnosti je potrebné, aby podniky využívali príslušné hlavné ukazovatele výkonnosti, 
zodpovedajúce informáciám poskytovaným v oblastiach, ktoré nefinančná správa zahŕňa, a to 
aj v prípadoch, keď tieto podniky používajú na vykazovanie odlišné rámce.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46a – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

opis politiky rozmanitosti, ktorú 
spoločnosť uplatňuje na svoje správne, 
riadiace a dozorné orgány, pokiaľ ide o 
aspekty ako vek, pohlavie, geografická 
rozmanitosť, vzdelanie a profesionálne 
skúsenosti, ciele tejto politiky rozmanitosti, 
ako sa vykonáva a výsledky 
vo vykazovanom období. Ak spoločnosť 
nemá takúto politiku, výkaz obsahuje 
jasné a odôvodnené vysvetlenie, prečo je 
to tak.

opis politiky rozmanitosti, ktorú 
spoločnosť uplatňuje na svoje správne, 
riadiace a dozorné orgány, pokiaľ ide 
pohlavie a ďalšie aspekty ako vek, 
geografická rozmanitosť, vzdelanie a 
profesionálne skúsenosti, ciele tejto 
politiky rozmanitosti, ako sa vykonáva a 
výsledky vo vykazovanom období.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby spoločnosti vždy poskytovali informácie o zastúpení oboch pohlaví vo svojich 
správnych, riadiacich a dozorných orgánoch.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 78/660/EHS
Článok 53a – odsek 1a (nový)



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

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Presadzovanie
Členské štáty zabezpečia zavedenie 
účinných a dostatočných mechanizmov s 
cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti 
zverejňovali nefinančné informácie 
riadnym spôsobom, v súlade s 
ustanoveniami tejto smernice.
Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli 
účinné vnútroštátne postupy 
na presadzovanie dodržiavania povinností 
stanovených touto smernicou, a aby tieto 
postupy boli dostupné všetkým fyzickým a 
právnickým osobám, ktoré majú v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
oprávnený záujem na zabezpečení 
dodržiavania ustanovení tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa predišlo riziku uvádzania klamlivých informácií o ekologických vlastnostiach výrobkov 
(tzv. green washing) a uvádzania zavádzajúcich informácií, je nutné, aby v členských štátoch 
existovali konkrétne mechanizmy, ktoré umožnia túto smernicu správne vykonať a presadiť jej 
dodržiavanie. S cieľom zohľadniť veľmi rozmanitú situáciu v jednotlivých štátoch by sa 
členským štátom mala poskytnúť pružnosť, pokiaľ ide o fungovanie týchto mechanizmov.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
83/394/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade materských podnikov podnikov, 
ktoré sa majú konsolidovať a ktorých 
celkový priemerný počet zamestnancov 
počas účtovného obdobia prekračuje 500 a 
ktoré k súvahovému dňu buď vykazujú 
bilančnú sumu presahujúcu 20 miliónov 
EUR, alebo čistý obrat presahujúci 40 

V prípade materských podnikov, ktoré sa 
majú konsolidovať a ktorých celkový 
priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia prekračuje 250 a ktoré 
k súvahovému dňu buď vykazujú bilančnú 
sumu presahujúcu 20 miliónov EUR, alebo 
čistý obrat presahujúci 40 miliónov EUR, 
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miliónov EUR, prehľad obsahuje aj 
nefinančný výkaz obsahujúci informácie 
týkajúce sa minimálne environmentálnych, 
sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

prehľad obsahuje aj nefinančný výkaz 
obsahujúci informácie o vplyve činnosti 
spoločností na občanov týkajúce sa 
minimálne environmentálnych, sociálnych 
a zamestnaneckých záležitostí, vrátane 
sociálneho dialógu a dodržiavania práv 
odborových zväzov, a otázok rodovej 
rovnosti, dodržiavania ľudských práv a 
boja proti korupcii a úplatkárstvu vrátane:

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby ustanovenia tejto smernice boli v súlade s novým vymedzením 
pojmu sociálnej zodpovednosti podnikov a stanoviť rovnaké limity ako v smerniciach o 
účtovníctve.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
83/394/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 3 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

opisu politiky uplatňovanej spoločnosťou 
vo vzťahu k týmto záležitostiam;

opisu politiky uplatňovanej spoločnosťou 
vo vzťahu k týmto záležitostiam, a to aj s 
odkazom na procesy zavádzané v súlade 
so zásadou náležitej starostlivosti;

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na procesy zavádzané v súlade so zásadou náležitej starostlivosti je potrebný na 
objasnenie toho, že tieto procesy môžu predstavovať veľmi dôležitú súčasť politiky 
spoločností.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
83/394/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 3 – bod iia (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

významných incidentov, ku ktorým v 
súvislosti s týmito záležitosťami počas 
vykazovaného obdobia došlo;

Or. en

Odôvodnenie

Nefinančný výkaz by mal obsahovať informácie o všetkých významných incidentoch 
súvisiacich s vymedzenými záležitosťami, pretože tieto informácie sú nevyhnutné na to, aby 
spotrebitelia a investori mali jasnú a úplnú predstavu o vplyve činnosti spoločností.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
83/394/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 3 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

rizík súvisiacich s týmito záležitosťami a 
spôsobu riadenia týchto rizík 
spoločnosťou.

rizík pre spoločnosť a občanov súvisiacich 
s týmito záležitosťami a spôsobu riadenia 
týchto rizík spoločnosťou.

Or. en

Odôvodnenie

Účelom navrhovanej zmeny je uviesť túto formuláciu do súladu s novým vymedzením pojmu 
sociálnej zodpovednosti podnikov.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
83/394/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak podniky zahrnuté do konsolidácie 
branej ako celok neuplatňujú politiky v 
súvislosti s jednou alebo viacerými z 

Ak podniky zahrnuté do konsolidácie 
branej ako celok neuplatňujú politiky v 
súvislosti s jednou alebo viacerými z 
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týchto záležitostí, spoločnosť poskytne 
vysvetlenie, prečo ich neuplatňujú.

týchto záležitostí, spoločnosť poskytne 
vysvetlenie, prečo ich neuplatňujú. Toto 
vysvetlenie obsahuje vyhodnotenie rizika 
vyplývajúceho z rozhodnutia spoločnosti 
neuplatňovať v súvislosti s týmito 
záležitosťami žiadnu vlastnú politiku.
Vplyvy činnosti spoločností na občanov 
zahŕňajú vplyvy vznikajúce v dôsledku 
činnosti podniku zahrnutého do 
konsolidácie, ako aj vplyvy činnosti iných 
spoločností, ktoré majú s vykazujúcou 
spoločnosťou obchodné vzťahy, ako sú 
iniciatívy vedúce k vytváraniu spoločných 
podnikov či dodávateľské a 
subdodávateľské reťazce.
Komisia prijme do konca roka 2015 
prostredníctvom delegovaných aktov v 
súlade s článkom [49 novej smernice 
2013/34] usmernenia pre uplatňovanie 
opatrení tejto smernice vzťahujúce sa na 
nefinančné výkazy a pravidelne ich 
aktualizuje. Tieto usmernenia vychádzajú 
zo všeobecných zásad v oblasti podnikania 
a ľudských práv, ktorými sa vykonáva 
rámec Organizácie Spojených národov 
„chrániť, rešpektovať a naprávať“ a 
usmernenie Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) pre 
nadnárodné spoločnosti. Tieto 
usmernenia obsahujú hlavné ukazovatele 
výkonnosti v oblastiach, ktoré sú 
predmetom vykazovania informácií. 
Hlavné ukazovatele výkonnosti, vytvorené 
na účely merania vplyvu činnosti 
spoločnosti na životné prostredie, 
pokrývajú aspoň využívanie pôdy, 
využívanie vodných zdrojov, emisie 
skleníkových plynov a využívanie 
materiálov. Súčasťou usmernení sú aj 
všeobecné ustanovenia a ustanovenia pre 
príslušné odvetvia.

Or. en

Odôvodnenie

Ako už bolo uvedené v správach Európskeho parlamentu o sociálnej zodpovednosti podnikov, 
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je dôležité, aby nefinančné informácie zahŕňali aj subdodávateľské a dodávateľské reťazce. 
Ďalej je nevyhnutné aj to, aby investori a spotrebitelia boli informovaní o vyhodnotení rizika, 
ktoré spoločnosti vypracujú v prípade, že v stanovených oblastiach podávania nefinančných 
správ neuplatňujú žiadnu vlastnú politiku. Aby sa v záujme spoločností zamedzilo akejkoľvek 
právnej neistote, obsahuje návrh aj ustanovenia, že Komisia vypracuje usmernenia pre 
uplatňovanie tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
83/394/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri poskytovaní takýchto informácií sa v 
konsolidovanej výročnej správe môže 
vychádzať z vnútroštátnych rámcov, 
rámcov EÚ alebo medzinárodných rámcov, 
a v takom prípade spresní, z ktorých 
rámcov sa vychádzalo.

Pri poskytovaní takýchto informácií sa v 
konsolidovanej výročnej správe vychádza z 
pokynov pre uplatňovanie opatrení tejto 
smernice týkajúcich sa nefinančného 
výkazu, a to po uplynutí jedného roka od 
ich prijatia. Dovtedy sa v konsolidovanej 
výročnej správe vychádza minimálne z 
hlavných zásad v oblasti podnikania 
a ľudských práv, ktorými sa vykonáva 
rámec Organizácie Spojených národov 
„chrániť, rešpektovať a naprávať“ a 
usmernenie Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) pre 
nadnárodné spoločnosti. V 
konsolidovanej výročnej správe sa okrem 
toho môže vychádzať aj z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo medzinárodných 
rámcov, a v takom prípade sa spresní, z 
ktorých rámcov sa vychádzalo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Analýza obsahuje finančné aj nefinančné 
hlavné ukazovatele výkonnosti relevantné 
pre konkrétne podnikanie, a to v rozsahu 
potrebnom na pochopenie takéhoto vývoja, 
výkonnosti alebo pozície.

Analýza obsahuje finančné aj nefinančné 
hlavné ukazovatele výkonnosti relevantné 
pre konkrétne podnikanie, a to v rozsahu 
potrebnom na pochopenie vývoja, 
výkonnosti alebo pozície spoločností a ich 
vplyvu na občanov, a pre transparentnosť 
a porovnateľnosť prehľadu. Analýza 
zahŕňa hlavné ukazovatele výkonnosti 
vymedzené v usmerneniach 
vypracovaných Európskou komisiou, a to 
po uplynutí jedného roka od ich prijatia.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavné ukazovatele výkonnosti majú zásadný význam pre zabezpečenie náležitej miery 
porovnateľnosti informácií poskytovaných rôznymi podnikmi.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno b
83/394/EHS
Článok 36 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak materský podnik pripravuje 
komplexnú správu zodpovedajúcu tomu 
istému účtovnému obdobiu, odkazujúcu na 
celú skupinu konsolidovaných podnikov, 
vychádzajúcu z vnútroštátnych rámcov, 
rámcov EÚ alebo medzinárodných rámcov, 
ktorá obsahuje informácie stanovené v 
odseku 1 treťom pododseku, materský 
podnik je oslobodený od povinnosti 
pripraviť nefinančný výkaz stanovený 
v odseku 1 treťom pododseku za 
predpokladu, že táto komplexná správa je 
súčasťou konsolidovanej výročnej správy.

Ak materský podnik pripravuje komplexnú 
správu zodpovedajúcu tomu istému 
účtovnému obdobiu, odkazujúcu na celú 
skupinu konsolidovaných podnikov, 
vychádzajúcu z vnútroštátnych rámcov, 
rámcov EÚ alebo medzinárodných rámcov, 
ktorá obsahuje informácie stanovené v 
odseku 1 treťom pododseku v súlade s 
osobitnými ustanoveniami uvedenými v 
tomto pododseku, ako aj v pokynoch pre 
uplatňovanie opatrení tejto smernice 
týkajúcich sa nefinančných výkazov, je 
materský podnik je oslobodený od 
povinnosti pripraviť nefinančný výkaz 
stanovený v odseku 1 treťom pododseku za 
predpokladu, že táto komplexná správa je 
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súčasťou konsolidovanej výročnej správy a 
obsahuje príslušné hlavné ukazovatele 
výkonnosti v súlade s odsekom 1.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť podnikom nevyhnutnú flexibilitu a zároveň náležitú mieru transparentnosti a 
porovnateľnosti je potrebné, aby podniky využívali príslušné hlavné ukazovatele výkonnosti, 
zodpovedajúce informáciám poskytovaným v oblastiach, ktoré nefinančná správa zahŕňa, a to 
aj v prípadoch, keď tieto podniky používajú na vykazovanie odlišné rámce.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno ba (nové)
83/394/EHS
Článok 36 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Presadzovanie
Členské štáty zabezpečia zavedenie 
účinných a dostatočných mechanizmov s 
cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti 
zverejňovali nefinančné informácie 
riadnym spôsobom, v súlade s 
ustanoveniami tejto smernice.
Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli 
účinné vnútroštátne postupy 
na presadzovanie dodržiavania povinností 
stanovených touto smernicou, a aby tieto 
postupy boli dostupné všetkým fyzickým a 
právnickým osobám, ktoré majú v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
oprávnený záujem na zabezpečení 
dodržiavania ustanovení tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa predišlo riziku uvádzania klamlivých informácií o ekologických vlastnostiach výrobkov 
(tzv. green washing) a uvádzania zavádzajúcich informácií, je nutné, aby v členských štátoch 
existovali konkrétne mechanizmy, ktoré umožnia túto smernicu správne vykonať a presadiť jej 
dodržiavanie. S cieľom zohľadniť veľmi rozmanitú situáciu v jednotlivých štátoch by sa 
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členským štátom mala poskytnúť pružnosť, pokiaľ ide o fungovanie týchto mechanizmov.


