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Pozměňovací návrh 27
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) V zájmu větší transparentnosti plateb 
odváděných ve prospěch vlád by měly 
velké podniky a subjekty veřejného zájmu, 
jež působí v těžebním průmyslu a v odvětví 
těžby dřeva v původních lesích, 
každoročně ve zvláštním výkazu
zveřejňovat platby významného objemu, 
jež odvádějí vládám zemí, v nichž působí. 
Tyto podniky působí v zemích bohatých 
na přírodní zdroje, zejména ropu, zemní 
plyn, ostatní nerostné suroviny a původní 
lesy. Tento výkaz by měl uvádět druhy 
plateb, jež jsou srovnatelné s platbami, 
které zveřejňují podniky zapojené do
iniciativy pro transparentnost těžebního 
průmyslu (EITI). Uvedená iniciativa je 
rovněž doplněním akčního plánu EU pro 
prosazování práva, správu a obchod v 
oblasti lesnictví (FLEGT) a nařízení 
v oblasti dřeva, které vyžadují, aby 
obchodníci s dřevařskými výrobky 
vykonávali náležitou péči, tak aby se 
zamezilo tomu, že bude na trh EU uváděno 
nezákonně vytěžené dřevo.

(32) V zájmu větší transparentnosti plateb 
odváděných ve prospěch vlád by měly 
všechny velké podniky a subjekty 
veřejného zájmu v rámci každoročního 
finančního výkazu zveřejňovat výkaz 
o platbách významného objemu, jež 
odvádějí vládám zemí, v nichž působí, 
a rovněž doplňující finanční informace 
týkající se jejich činností ve třetích 
zemích. Jestliže tyto podniky provádějí 
těžbu přírodních zdrojů, zejména těžbu 
ropy, zemního plynu, ostatních 
nerostných surovin a původních lesů, 
musí být ve výkaznictví rovněž uveden 
konkrétní projekt nebo projekty, k nimž 
byly tyto platby přiřazeny. Tento výkaz by 
měl vycházet z požadavků na zveřejňování 
údajů iniciativy pro transparentnost 
těžebního průmyslu (EITI). Uvedená 
iniciativa je rovněž doplněním akčního 
plánu EU pro prosazování práva, správu a 
obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) a 
nařízení v oblasti dřeva, které vyžadují, 
aby obchodníci s dřevařskými výrobky 
vykonávali náležitou péči, tak aby se 
zamezilo tomu, že bude na trh EU uváděno 
nezákonně vytěžené dřevo.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Tyto výkazy by měly vládám zemí
bohatých na zdroje pomoci naplňovat 
zásady a kritéria iniciativy EITI30 a 
zodpovídat se občanům za platby, které jim
odvádějí podniky působící v oblasti
těžebního průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích, které na území 
pod jejich jurisdikcí působí. Tento výkaz 
by měl uvádět údaje v členění podle zemí a 
podle projektů za předpokladu, že je 
projekt (např. koncese, zeměpisná oblast 
apod.) pokládán za vykazující jednotku 
nejnižší úrovně, na níž daný podnik 
sestavuje pravidelné interní zprávy vedení 
společnosti, a že jsou k těmto projektům 
přiřazeny určité platby. Vzhledem k 
obecnému cíli podporovat v těchto zemích 
řádnou správu věcí veřejných by měla být 
významnost zveřejňovaných plateb 
posuzována podle přijímající vlády.
Ohledně významnosti by bylo možno 
upravit různá kritéria, např. určitou 
absolutní výši platby či procentní limit 
(např. platby přesahující určité procento 
z HDP dané země), s tím, že tato kritéria 
lze vymezit v aktu v přenesené pravomoci. 
Účelnost tohoto režimu vykazování by 
měla podléhat přezkumu ze strany 
Komise, jenž bude proveden do pěti let od 
vstupu této směrnice v platnost a o němž 
bude ve stejné lhůtě podána zpráva. Tento 
přezkum by měl posoudit účelnost tohoto 
režimu a měl by přihlédnout 
k mezinárodnímu vývoji, včetně hledisek 
konkurenceschopnosti a zabezpečení 
dodávek energie. Dále by měl zohlednit 
zkušenosti zpracovatelů a uživatelů údajů o 
platbách a posoudit, zdali by bylo vhodné 
zahrnout do tohoto režimu i další 
informace o platbách, např. efektivní 
daňové sazby, a údaje o příjemci, např. 
údaje o jeho bankovním účtu.

(33) Tyto výkazy by měly vládám zemí 
pomoci naplňovat zásady a kritéria 
odpovědnosti a transparentnosti 
rovnocenné přinejmenším iniciativě
EITI30 a zodpovídat se občanům za platby, 
které se těmto vládám a místním a 
regionálním orgánům veřejné moci 
odvádějí. Platby odváděné vládám by měly 
být ve výkazech podniků nebo subjektů 
veřejného zájmu, jež působí v oblasti 
těžebního průmyslu, digitálních služeb 
a telekomunikační infrastruktury, 
zemědělství, odvětví rybolovu, velkovýrobě 
energie, stavebnictví nebo v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích, zveřejňovány 
také v členění podle projektů, přičemž 
„projektem“ se rozumí provozní jednotka 
vytvořená na základě jedné nebo několika 
licencí, koncesí, smluv nebo jiných 
zvláštních právních dohod, na jejichž 
základě vznikají fiskální a parafiskální 
pasiva. Vzhledem k obecnému cíli 
podporovat v těchto zemích řádnou správu 
věcí veřejných musí být limitní hodnota
zveřejňovaných plateb omezena na 
projekty, u nichž celková výše plateb 
přesahuje částku 50 000 EUR. Účelnost 
tohoto režimu vykazování podléhá
přezkumu ze strany Komise, jenž bude 
proveden do čtyř let od vstupu této 
směrnice v platnost a o němž bude ve 
stejné lhůtě podána zpráva. Tento přezkum 
posoudí účelnost tohoto režimu a měl by 
přihlédnout k mezinárodnímu vývoji, 
včetně hledisek konkurenceschopnosti, 
přístupu ke vědomostem a komunikačním 
službám, zajišťování potravin a 
zabezpečení dodávek energie. Dále má
zohlednit zkušenosti zpracovatelů 
a uživatelů údajů o platbách a posoudit, 
zdali by bylo vhodné zahrnout do tohoto 
režimu i další informace o platbách, např. 
efektivní daňové sazby, a údaje o příjemci, 
např. údaje o jeho bankovním účtu.
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Pozměňovací návrh 29
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Tyto výkazy by měly vládám zemí
bohatých na zdroje pomoci naplňovat 
zásady a kritéria iniciativy EITI30 a 
zodpovídat se občanům za platby, které jim 
odvádějí podniky působící v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích, které na území 
pod jejich jurisdikcí působí. Tento výkaz 
by měl uvádět údaje v členění podle zemí a 
podle projektů za předpokladu, že je 
projekt (např. koncese, zeměpisná oblast 
apod.) pokládán za vykazující jednotku 
nejnižší úrovně, na níž daný podnik 
sestavuje pravidelné interní zprávy vedení 
společnosti, a že jsou k těmto projektům 
přiřazeny určité platby. Vzhledem k 
obecnému cíli podporovat v těchto zemích 
řádnou správu věcí veřejných by měla být 
významnost zveřejňovaných plateb 
posuzována podle přijímající vlády.
Ohledně významnosti by bylo možno 
upravit různá kritéria, např. určitou 
absolutní výši platby či procentní limit 
(např. platby přesahující určité procento 
z HDP dané země), s tím, že tato kritéria 
lze vymezit v aktu v přenesené pravomoci. 
Účelnost tohoto režimu vykazování by 
měla podléhat přezkumu ze strany Komise, 
jenž bude proveden do pěti let od vstupu 
této směrnice v platnost a o němž bude ve 
stejné lhůtě podána zpráva. Tento přezkum 
by měl posoudit účelnost tohoto režimu 
a měl by přihlédnout k mezinárodnímu 
vývoji, včetně hledisek 
konkurenceschopnosti a zabezpečení 
dodávek energie. Dále by měl zohlednit 

(33) Tyto výkazy by měly vládám zemí 
pomoci zodpovídat se občanům za platby, 
které jim odvádějí podniky, které na území 
pod jejich jurisdikcí působí. Tento výkaz 
by měl uvádět údaje v členění podle zemí a 
v případě podniků působících v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích by měl výkaz 
rovněž uvést konkrétní projekt nebo 
projekty, k nimž byly tyto platby přiřazeny, 
je-li projekt pokládán za totožný se 
smlouvou, licencí, úvěrem, koncesí nebo 
jinou právní dohodou, z nichž podniku 
vzniká daňová povinnost a závazky z 
příjmů v každé zemi, kde působí. V 
případě, že jí platební závazky vznikly na 
jiném základě, provádí se výkaznictví na 
tomto základě. Vzhledem k obecnému cíli 
podporovat v těchto zemích řádnou správu 
věcí veřejných, měly by být platby 
pokládány za významné, jestliže jakákoli 
jednotlivá platba či souhrn plateb stejného 
druhu bude převyšovat částku 
25 000 EUR. Účelnost tohoto režimu 
vykazování by měla podléhat přezkumu ze 
strany Komise, jenž bude proveden do pěti 
let od vstupu této směrnice v platnost a o 
němž bude ve stejné lhůtě podána zpráva. 
Tento přezkum by měl posoudit účelnost 
tohoto režimu a měl by přihlédnout 
k mezinárodnímu vývoji, včetně hledisek 
konkurenceschopnosti a zabezpečení 
dodávek energie. Dále by měl zohlednit 
zkušenosti zpracovatelů a uživatelů údajů o 
platbách a posoudit, zdali by bylo vhodné 
zahrnout do tohoto režimu i další 
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zkušenosti zpracovatelů a uživatelů údajů o 
platbách a posoudit, zdali by bylo vhodné 
zahrnout do tohoto režimu i další 
informace o platbách, např. efektivní 
daňové sazby, a údaje o příjemci, např. 
údaje o jeho bankovním účtu.

informace o platbách.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) V zájmu zohlednění budoucích změn 
v právních předpisech členských států a 
Unie, jež se týkají forem podniků, by měla 
být Komise v souvislosti s aktualizací 
seznamů podniků v přílohách I a II 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy. Použití aktů v přenesené 
pravomoci je i v zájmu změny kritérií 
velikosti podniku, neboť v průběhu času 
bude jejich reálná hodnota vlivem inflace 
klesat. Je zvláště důležité, aby Komise 
během své přípravné práce prováděla 
potřebné konzultace, a to i na expertní 
úrovni. V zájmu relevantní a náležité míry 
zveřejňování plateb, jež podniky v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích odvádějí vládám, 
a v zájmu jednotného uplatňování této 
směrnice by měla být Komise v souvislosti 
se specifikací pojmu významnosti plateb 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy.

(35) V zájmu zohlednění budoucích změn 
v právních předpisech členských států a 
Unie, jež se týkají forem podniků, by měla 
být Komise v souvislosti s aktualizací 
seznamů podniků v přílohách I a II 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy. Použití aktů v přenesené 
pravomoci je i v zájmu změny kritérií 
velikosti podniku, neboť v průběhu času 
bude jejich reálná hodnota vlivem inflace 
klesat. Je zvláště důležité, aby Komise 
během své přípravné práce prováděla 
potřebné konzultace, a to i na expertní 
úrovni.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „podnikem činným v těžebním 
průmyslu“ se rozumí podnik, který 
vykonává jakoukoli činnost související s 
průzkumem, objevením a rozvojem ložisek 
minerálů, ropy a zemního plynu, jakož i 
jejich těžbou, jak je uvedeno v sekci B, 
oddílech 05 až 08 přílohy I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1893/2006,

1. „podnikem“ se rozumí nejvyšší úroveň 
mateřské společnosti, pro niž se vydává 
účetní závěrka v Evropské unii, kdy 
skupina společností, pro kterou tato 
mateřská společnost vypracovává 
konsolidované finanční výkazy, zahrnuje 
dceřiné podniky, pobočky, stálé 
provozovny, společné podniky 
a přidružené podniky,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „podnikem činným v těžebním 
průmyslu“ se rozumí podnik, který 
vykonává jakoukoli činnost související s 
průzkumem, objevením a rozvojem ložisek 
minerálů, ropy a zemního plynu, jakož i 
jejich těžbou, jak je uvedeno v sekci B, 
oddílech 05 až 08 přílohy I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1893/200634,

1. „podnikem činným v těžebním 
průmyslu“ se rozumí podnik, který 
vykonává jakoukoli činnost související s 
průzkumem, objevením, přepravou, 
vývozem a rozvojem ložisek minerálů, ropy 
a zemního plynu, jakož i jejich těžbou, jak 
je uvedeno v sekci B, oddílech 05 až 08 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1893/2006,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Catherine Bearder



PE491.073v01-00 8/15 AM\903970CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „projekt“ je totožný se zvláštní provozní 
jednotkou výkaznictví na nejnižší úrovni 
v rámci podniku, o níž se připravují 
pravidelné vnitřní zprávy vedení 
společnosti, které mají za cíl sledovat jeho 
podnikání.

4. „projekt“ je totožný se smlouvou, 
licencí, úvěrem, koncesí nebo jinou právní 
dohodou, z nichž společnosti vzniká 
daňová povinnost a závazky z příjmů 
v každé zemi, kde působí. V případě, že jí 
platební závazky vznikly na jiném základě, 
provádí se výkaznictví na tomto základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. „subjekty tvořícími podnik“ se rozumí 
takové dceřiné podniky, přidružené 
podniky, společné podniky, stálé 
provozovny a jiné obchodní režimy, které 
jsou celé nebo zčásti považovány za členy 
podniku, v rozsahu, v němž jsou 
zahrnovány do ročních finančních výkazů 
dotčených podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 
které jsou činné v těžebním průmyslu 
nebo v odvětví těžby dřeva v původních 
lesích, aby každoročně sestavovaly a
zveřejňovaly zprávu o platbách 
odváděných vládám.

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 
aby každoročně sestavovaly, nechávaly 
ověřovat a v rámci svých ročních 
finančních výkazů zveřejňovaly zprávu 
o platbách odváděných vládám.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 
které jsou činné v těžebním průmyslu 
nebo v odvětví těžby dřeva v původních 
lesích, aby každoročně sestavovaly a 
zveřejňovaly zprávu o platbách 
odváděných vládám.

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků, včetně společných podniků,
a všech subjektů veřejného zájmu, aby 
každoročně sestavovaly a zveřejňovaly 
zprávu o platbách odváděných vládám, 
včetně nepeněžních plnění, v rámci 
každoročního finančního výkazu. Podniky 
v této zprávě rovněž zveřejní doplňující 
finanční informace týkající se jejich 
činností ve třetích zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Marielle de Sarnez

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 
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které jsou činné v těžebním průmyslu 
nebo v odvětví těžby dřeva v původních 
lesích, aby každoročně sestavovaly 
a zveřejňovaly zprávu o platbách 
odváděných vládám.

aby každoročně sestavovaly a zveřejňovaly 
zprávu o platbách odváděných vládám.
Tato zpráva se týká rovněž společných 
podniků, dceřinných společností, 
sdružených podniků či jakékoli jiné 
obchodní uskupení, které se považuje 
za součást velkých podniků. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zpráva uvádí následující údaje, pokud 
jsou z hlediska přijímající vlády 
významné:

1. Zpráva uvádí následující údaje:

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) doplňující finanční informace týkající 
se činností ve třetích zemích v členění 
podle zemí, jak je uvedeno v odstavci 3b;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Catherine Bearder
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Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě velkých podniků a 
veškerých subjektů veřejného zájmu, které 
jsou činné v těžebním průmyslu nebo 
v odvětví těžby dřeva v původních lesích, 
musí zpráva v případě, že jsou tyto platby 
přiřazeny ke konkrétnímu projektu, 
rovněž uvést výši podle druhu platby, 
včetně nepeněžních plnění, jež byly během 
účetního období odvedeny za každý takový 
projekt, a celkovou výši plateb za každý 
takový projekt.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) platby státním bezpečnostním složkám 
za bezpečnostní služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) daně z pozemků a nemovitostí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) dovozní a vývozní poplatky a daně;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fd) spotřební daně;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fe) penalizační platby za porušení zákona, 
jako jsou závazky v oblasti životního 
prostředí a závazky související s nápravou 
škod;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ff) srážkové daně;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) jiné přímé prémie odváděné dotčeným 
vládám.

g) jiné prémie odváděné dotčeným vládám.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Platby se zveřejní, jestliže jakákoli 
jednotlivá platba či souhrn plateb stejného 
druhu bude převyšovat částku 
25 000 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Catherine Bearder
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Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Zpráva by rovněž měla uvádět 
následující doplňující finanční informace 
v členění podle zemí:
a) čistý obrat;
b) vyprodukované objemy;
c) zisk nebo ztráta před zdaněním;
d) celkový počet zaměstnanců a úhrn 
jejich platů.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je v souladu s článkem 42 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které mají specifikovat pojem 
významnosti plateb.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jakékoli druhy plateb odvedené vládě 
se v dané zprávě nevykazují v zemi, v níž 

vypouští se



AM\903970CS.doc 15/15 PE491.073v01-00

CS

trestněprávní předpisy zveřejnění 
takového druhu platby jasně zakazují. V 
takových případech příslušný podnik 
sdělí, že nevykázal platby v souladu s 
odstavci 1 až 3 a uvede název dotčené 
vlády.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o výjimce by mělo být vypuštěno, neboť není prokázáno, že by některá země 
v současnosti vykazování těchto plateb zakazovala, a proto, že takové ustanovení by mohlo 
některé vlády vést k přijetí zákonů o ochraně utajovaných skutečností, jež by mohly narušovat 
působnost právních předpisů. Žádné ustanovení o výjimce se nenachází ani v podobném 
americkém Dodd-Frankově zákoně.

Pozměňovací návrh 52
Catherine Bearder

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát vyžaduje od všech velkých 
podniků nebo všech subjektů veřejného 
zájmu, které jsou činné v těžebním 
průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva 
v původních lesích a které se řídí jeho 
vnitrostátním právem, aby v souladu s 
články 37 a 38 sestavovaly konsolidovanou 
zprávu o platbách odváděných vládám, 
pokud má mateřský podnik povinnost 
sestavovat konsolidované finanční výkazy, 
jak stanoví čl. 23 odst. 1 až 23 odst. 6 této 
směrnice.

1. Členský stát vyžaduje od všech velkých 
podniků nebo všech subjektů veřejného 
zájmu, které se řídí jeho vnitrostátním 
právem, aby v souladu s články 37 a 38 
sestavovaly konsolidovanou zprávu 
o platbách odváděných vládám, pokud má 
mateřský podnik povinnost sestavovat 
konsolidované finanční výkazy, jak stanoví 
čl. 23 odst. 1 až 23 odst. 6 této směrnice.

Or. en


