
AM\903956PL.doc PE491.070v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Handlu Międzynarodowego

2011/0307(COD)

1.6.2012

POPRAWKI
4 - 6

Projekt opinii
Helmut Scholz
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w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów 
dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery 
wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz dyrektywę 
Komisji 2007/14/WE

Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2011)0683 – C7-0380/2011 – 2011/0307(COD))
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Poprawka 4
Tokia Saïfi

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 Rady.

(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, 
ujawniają corocznie płatności dokonane na 
rzecz władz państwowych w państwach, 
w których prowadzą działalność. Ta 
deklaracja jest załączana do rocznego 
sprawozdania finansowego i zawiera 
informacje porównywalne z informacjami 
ujawnionymi w ramach Inicjatywy 
Przejrzystości w Branżach Wydobywczych
(EITI) z zachowaniem podziału na 
poszczególne państwa i projekty.
Deklaracja zapewnia społeczeństwu 
obywatelskiemu i inwestorom informacje 
na temat zarządzania przez właściwe
władze państwowe wpływami 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 Rady.
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Poprawka 5
Tokia Saïfi

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 
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(*), deklaracji 
dotyczącej płatności dokonanych na rzecz 
władz państwowych z zachowaniem 
podziału na poszczególne państwa 
i projekty, projektu, 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. Deklaracja taka jest załączana 
do rocznego sprawozdania finansowego 
i zostaje podana do publicznej wiadomości 
nie później niż sześć miesięcy po 
zakończeniu każdego roku finansowego 
i pozostaje publicznie dostępna przez okres 
co najmniej pięciu lat. Deklaracje
dotyczące płatności na rzecz władz 
państwowych sporządzane są na poziomie 
skonsolidowanym.
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Przegląd

Komisja przed upływem [2 lat po terminie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
dokonuje oceny wdrożenia i skuteczności 
niniejszej dyrektywy i składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące w szczególności 
następujących aspektów:
– działania systemu sprawozdawczości 
dotyczącej płatności na rzecz władz 
państwowych;
– możliwości powszechnego zastosowania 
tych przepisów w odniesieniu do 
wszystkich emitentów, których papiery 
wartościowe zostały dopuszczone do 
obrotu, bez względu na sektor 
gospodarczy;
– stosowania sankcji;
Sprawozdanie przedkłada się w razie 
potrzeby wraz z wnioskiem 
ustawodawczym.

Or. fr


