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Poprawka 27
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W celu zapewnienia większej 
przejrzystości w zakresie płatności na rzecz 
administracji rządowej duże jednostki i 
jednostki interesu publicznego działające 
w przemyśle wydobywczym lub zajmujące 
się wyrębem lasów pierwotnych27 powinny 
raz w roku w odrębnym sprawozdaniu
ujawniać istotne płatności na rzecz
administracji rządowej dokonywane w 
krajach, w których prowadzą one 
działalność. Tego rodzaju jednostki 
prowadzą działalność w krajach
posiadających bogate zasoby surowców
naturalnych, zwłaszcza minerałów, ropy, 
gazu ziemnego, jak również lasów 
pierwotnych. Sprawozdanie powinno 
zawierać rodzaje płatności porównywalne 
z płatnościami ujawnianymi przez 
jednostkę uczestniczącą w Inicjatywie
Przejrzystości w Branżach Wydobywczych 
(EITI). Niniejsza inicjatywa jest także 
uzupełnieniem planu działania UE na rzecz 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa28 oraz 
rozporządzenia w sprawie drewna29, 
zawierającego wymóg, aby podmioty 
zajmujące się handlem produktami z 
drewna dokładały należytej staranności, 
aby zapobiec wprowadzaniu nielegalnego 
drewna na unijny rynek.

(32) W celu zapewnienia większej 
przejrzystości w zakresie płatności na rzecz 
administracji rządowej wszystkie duże 
jednostki i jednostki interesu publicznego 
powinny w ramach rocznego 
sprawozdania finansowego ujawniać
sprawozdanie na temat istotnych płatności 
na rzecz administracji rządowej 
dokonywanych w krajach, w których 
prowadzą one działalność, a także 
dodatkowe informacje finansowe 
dotyczące ich działalności w państwach 
trzecich. W przypadku, gdy tego rodzaju 
jednostki prowadzą działalność w zakresie 
wydobycia zasobów naturalnych, 
zwłaszcza minerałów, ropy, gazu 
ziemnego, jak również lasów pierwotnych, 
w sprawozdaniu przedstawiony zostaje 
również konkretny projekt lub projekty 
związane z tymi płatnościami. 
Sprawozdanie powinno opierać się na 
wymogach w zakresie ujawniania 
informacji zdefiniowanych w ramach 
Inicjatywy Przejrzystości w Branżach 
Wydobywczych (EITI). Niniejsza 
inicjatywa jest także uzupełnieniem planu 
działania UE na rzecz egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa28 oraz rozporządzenia w sprawie 
drewna29, zawierającego wymóg, aby 
podmioty zajmujące się handlem 
produktami z drewna dokładały należytej 
staranności, aby zapobiec wprowadzaniu 
nielegalnego drewna na unijny rynek.

Or. en
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Poprawka 28
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Sprawozdania powinny służyć 
ułatwieniu rządom krajów bogatych w 
surowce wdrażanie zasad i kryteriów
EITI30, a także rozliczanie się przed 
obywatelami z płatności, które rządy te 
otrzymują od jednostek prowadzących 
działalność w przemyśle wydobywczym 
lub zajmujących się wyrębem lasów 
pierwotnych i działających w ramach 
jurysdykcji tych krajów. Sprawozdanie 
powinno zawierać informacje w podziale 
na kraje i projekty, przy czym za projekt 
uznaje się jednostkę sprawozdawczości 
operacyjnej najniższego szczebla, na 
którym jednostka sporządza regularne 
wewnętrzne sprawozdania z działalności, 
taką jak koncesja, zlewisko itp., i o ile na 
takie projekty przeznaczono płatności. W 
świetle ogólnego celu, którym jest 
propagowanie dobrych rządów w tych 
krajach, należy ocenić istotność płatności, 
która ma zostać wykazana, dla 
otrzymującej ją administracji rządowej.
Można rozważyć różne kryteria istotności, 
na przykład kwotę bezwzględną płatności 
bądź próg procentowy (na przykład 
płatności przekraczające określony 
odsetek krajowego PKB), przy czym 
kryteria te mogą zostać określone za 
pomocą aktu delegowanego. W ciągu 
pięciu lat od wejścia w życie dyrektywy 
system sprawozdawczy powinien zostać
poddany przeglądowi i powinien zostać
omówiony w sprawozdaniu Komisji. W 
ramach przeglądu należy przeanalizować
skuteczność systemu oraz uwzględnić
uwarunkowania międzynarodowe, w tym 

(33) Sprawozdania powinny służyć 
ułatwieniu rządom wdrażania standardów 
odpowiedzialności i przejrzystości 
równoważnych przynajmniej zasadom i 
kryteriom EITI30, a także rozliczania się 
przed obywatelami z płatności, które 
otrzymują te rządy oraz lokalne i 
regionalne organy publiczne. W 
sprawozdaniach jednostek i jednostek 
interesu publicznego, które działają w 
przemyśle wydobywczym, w usługach 
cyfrowych i infrastrukturze 
telekomunikacyjnej, w rolnictwie, 
rybołówstwie, sektorze wielkoskalowego 
wytwarzania energii, budownictwie lub 
zajmują się wyrębem lasów pierwotnych
ujawnia się płatności dokonywane na 
rzecz administracji rządowych również w 
odniesieniu do poszczególnych projektów, 
gdzie „projekt” oznacza jednostkę 
operacyjną utworzoną na podstawie co 
najmniej jednej licencji, koncesji, umowy 
czy innego szczegółowego porozumienia 
prawnego, które powodują powstanie 
zobowiązań podatkowych lub 
parapodatkowych. W świetle ogólnego 
celu, którym jest propagowanie dobrych 
rządów w tych krajach, próg istotności
płatności, która ma zostać wykazana, jest 
ograniczony do projektów, w przypadku 
których łączna kwota płatności przekracza 
50 000 EUR. W ciągu czterech lat od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
system sprawozdawczy zostaje poddany 
przeglądowi i zostaje omówiony w 
sprawozdaniu Komisji. W ramach 
przeglądu analizuje się skuteczność 
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kwestie konkurencyjności i bezpieczeństwa 
energetycznego. Należy ponadto 
uwzględnić doświadczenia podmiotów 
sporządzających sprawozdania finansowe i 
użytkowników informacji dotyczących 
płatności, a także przeanalizować
stosowność uwzględnienia dodatkowych 
informacji o płatnościach, takich jak 
efektywne stawki podatkowe oraz dane 
odbiorcy płatności, np. informacje 
dotyczące rachunku bankowego.

systemu oraz uwzględnia się
uwarunkowania międzynarodowe, w tym 
kwestie konkurencyjności, dostępu do 
wiedzy i komunikacji, bezpieczeństwa 
żywnościowego i bezpieczeństwa 
energetycznego. Ponadto w przeglądzie 
uwzględnia się doświadczenia podmiotów 
sporządzających sprawozdania finansowe i 
użytkowników informacji dotyczących 
płatności, a także analizuje się stosowność 
uwzględnienia dodatkowych informacji o 
płatnościach, takich jak efektywne stawki 
podatkowe oraz dane odbiorcy płatności, 
np. informacje dotyczące rachunku 
bankowego.

Or. en

Poprawka 29
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Sprawozdania powinny służyć 
ułatwieniu rządom krajów bogatych w 
surowce wdrażanie zasad i kryteriów 
EITI30, a także rozliczanie się przed 
obywatelami z płatności, które rządy te 
otrzymują od jednostek prowadzących 
działalność w przemyśle wydobywczym lub 
zajmujących się wyrębem lasów 
pierwotnych i działających w ramach 
jurysdykcji tych krajów. Sprawozdanie 
powinno zawierać informacje w podziale 
na kraje i projekty, przy czym za projekt 
uznaje się jednostkę sprawozdawczości 
operacyjnej najniższego szczebla, na 
którym jednostka sporządza regularne 
wewnętrzne sprawozdania z działalności, 
taką jak koncesja, zlewisko itp., i o ile na 
takie projekty przeznaczono płatności. W 
świetle ogólnego celu, którym jest 
propagowanie dobrych rządów w tych 

(33) Sprawozdania powinny służyć 
ułatwieniu rządom rozliczania się przed 
obywatelami z płatności, które rządy te 
otrzymują od jednostek działających w 
ramach jurysdykcji tych krajów. 
Sprawozdanie powinno zawierać 
informacje w podziale na kraje, a w 
przypadku jednostek prowadzących 
działalność w przemyśle wydobywczym lub 
zajmujących się wyrębem lasów 
pierwotnych, określać także konkretny 
projekt lub projekty związane z tymi 
płatnościami, przy czym projekt taki jest 
uznawany za równoważny umowie, 
licencji, leasingowi, koncesji lub 
porozumieniu prawnemu innego rodzaju, 
które powodują powstanie zobowiązań 
podatkowych jednostki i należności z 
tytułu dochodu w każdym kraju, w którym 
prowadzi ona działalność. Jeżeli 
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krajach, należy ocenić istotność płatności, 
która ma zostać wykazana, dla 
otrzymującej ją administracji rządowej.
Można rozważyć różne kryteria istotności, 
na przykład kwotę bezwzględną płatności 
bądź próg procentowy (na przykład 
płatności przekraczające określony 
odsetek krajowego PKB), przy czym 
kryteria te mogą zostać określone za 
pomocą aktu delegowanego. W ciągu 
pięciu lat od wejścia w życie dyrektywy 
system sprawozdawczy powinien zostać 
poddany przeglądowi i powinien zostać 
omówiony w sprawozdaniu Komisji. W 
ramach przeglądu należy przeanalizować 
skuteczność systemu oraz uwzględnić 
uwarunkowania międzynarodowe, w tym 
kwestie konkurencyjności i bezpieczeństwa 
energetycznego. Należy ponadto 
uwzględnić doświadczenia podmiotów 
sporządzających sprawozdania finansowe i 
użytkowników informacji dotyczących 
płatności, a także przeanalizować 
stosowność uwzględnienia dodatkowych 
informacji o płatnościach, takich jak 
efektywne stawki podatkowe oraz dane 
odbiorcy płatności, np. informacje 
dotyczące rachunku bankowego.

należności z tytułu płatności opierają się 
na odmiennej podstawie, sprawozdanie 
dotyczy tej podstawy. W świetle ogólnego 
celu, którym jest propagowanie dobrych 
rządów w tych krajach, płatności są 
uznawane za istotne, jeżeli jakakolwiek 
płatność lub pakiet płatności tego samego 
rodzaju wynosi ponad 25 000 EUR. W 
ciągu pięciu lat od wejścia w życie 
dyrektywy system sprawozdawczy 
powinien zostać poddany przeglądowi i 
powinien zostać omówiony w 
sprawozdaniu Komisji. W ramach 
przeglądu należy przeanalizować 
skuteczność systemu oraz uwzględnić 
uwarunkowania międzynarodowe, w tym 
kwestie konkurencyjności i bezpieczeństwa 
energetycznego. Należy ponadto 
uwzględnić doświadczenia podmiotów 
sporządzających sprawozdania finansowe i 
użytkowników informacji dotyczących 
płatności, a także przeanalizować 
stosowność uwzględnienia dodatkowych 
informacji o płatnościach.

Or. en

Poprawka 30
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W celu uwzględnienia przyszłych 
zmian w przepisach państw członkowskich 
i w ustawodawstwie Unii dotyczącym 
rodzajów spółek, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w odniesieniu do aktualizacji wykazów 

(35) W celu uwzględnienia przyszłych 
zmian w przepisach państw członkowskich 
i w ustawodawstwie Unii dotyczącym 
rodzajów spółek, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w odniesieniu do aktualizacji wykazów 



PE491.073v01-00 6/16 AM\903970PL.doc

PL

jednostek zawartych w załącznikach I i II. 
Stosowanie aktów delegowanych jest 
również konieczne w celu dostosowania 
kryteriów określających rozmiar jednostki, 
gdyż z upływem czasu inflacja prowadzi 
do obniżenia ich wartości realnej. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami.
W celu zagwarantowania, że w 
odpowiednim stopniu ujawniane będą 
stosowne płatności na rzecz administracji 
rządowych ze strony przemysłu 
wydobywczego i przedsiębiorstw 
zajmujących się wyrębem lasów 
pierwotnych, a także w celu zapewnienia 
jednolitego stosowania niniejszej 
dyrektywy, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w odniesieniu do uszczegółowienia 
pojęcia istotności, jeśli chodzi o płatności.

jednostek zawartych w załącznikach I i II. 
Stosowanie aktów delegowanych jest 
również konieczne w celu dostosowania 
kryteriów określających rozmiar jednostki, 
gdyż z upływem czasu inflacja prowadzi 
do obniżenia ich wartości realnej. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami.

Or. en

Poprawka 31
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „jednostka działająca w przemyśle 
wydobywczym” oznacza jednostkę 
prowadzącą jakąkolwiek działalność 
polegającą na poszukiwaniu, odkrywaniu, 
eksploatacji i wydobyciu złóż minerałów, 
ropy i gazu ziemnego, o których mowa w 
sekcji B działy 05–08 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady34;

1. „jednostka” oznacza jednostkę
dominującą najwyższego poziomu 
publikującą sprawozdania w Unii 
Europejskiej, przy czym grupa 
przedsiębiorstw, dla których ta jednostka 
dominująca przygotowuje skonsolidowane 
sprawozdania finansowe, obejmuje 
jednostki zależne, oddziały, stałe zakłady, 
spółki joint venture oraz jednostki 
stowarzyszone;

Or. en
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Poprawka 32
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „jednostka działająca w przemyśle 
wydobywczym” oznacza jednostkę 
prowadzącą jakąkolwiek działalność 
polegającą na poszukiwaniu, odkrywaniu, 
eksploatacji i wydobyciu złóż minerałów, 
ropy i gazu ziemnego, o których mowa w 
sekcji B działy 05–08 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady34;

1. „jednostka działająca w przemyśle 
wydobywczym” oznacza jednostkę 
prowadzącą jakąkolwiek działalność 
polegającą na poszukiwaniu, odkrywaniu, 
transporcie, wywozie, eksploatacji i 
wydobyciu złóż minerałów, ropy i gazu 
ziemnego, o których mowa w sekcji B 
działy 05–08 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady;

Or. en

Poprawka 33
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „projekt” odpowiada jednostce 
sprawozdawczości operacyjnej na 
najniższym szczeblu w ramach jednostki, 
na którym regularnie sporządzane są 
wewnętrzne sprawozdania z działalności w 
celu jej monitorowania.

4. „projekt” odpowiada umowie, licencji, 
leasingowi, koncesji lub porozumieniu 
prawnemu innego rodzaju, które 
powodują powstanie zobowiązań 
podatkowych jednostki i należności z 
tytułu dochodu w każdym kraju, w którym 
prowadzi ona działalność. Jeżeli 
należności z tytułu płatności opierają się 
na odmiennej podstawie, sprawozdanie 
dotyczy tej podstawy.

Or. en
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Poprawka 34
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. „podmioty wchodzące w skład 
jednostki” oznaczają jednostki zależne, 
jednostki stowarzyszone, spółki joint 
venture, stałe zakłady i inne podmioty 
handlowe, które uznaje się – w całości lub 
częściowo – za wspólników jednostki w 
zakresie, w jakim są one skonsolidowane 
w rocznych sprawozdaniach finansowych 
danej jednostki.

Or. en

Poprawka 35
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakazują, aby 
duże jednostki i wszystkie jednostki 
interesu publicznego działające w 
przemyśle wydobywczym lub zajmujące się 
wyrębem lasów pierwotnych raz do roku 
sporządzały i ogłaszały sprawozdania
dotyczące płatności na rzecz administracji 
rządowych.

1. Państwa członkowskie nakazują, aby 
duże jednostki i wszystkie jednostki 
interesu publicznego raz do roku 
sporządzały, poddawały badaniu i 
ogłaszały w swoich rocznych zeznaniach 
podatkowych sprawozdanie dotyczące 
płatności na rzecz administracji 
rządowych.

Or. en

Poprawka 36
Catherine Bearder
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakazują, aby 
duże jednostki i wszystkie jednostki 
interesu publicznego działające w 
przemyśle wydobywczym lub zajmujące się 
wyrębem lasów pierwotnych raz do roku 
sporządzały i ogłaszały sprawozdania 
dotyczące płatności na rzecz administracji 
rządowych.

1. Państwa członkowskie nakazują, aby 
duże jednostki, w tym spółki joint venture,
i wszystkie jednostki interesu publicznego 
raz do roku sporządzały i ogłaszały 
sprawozdania dotyczące płatności, w tym 
świadczeń rzeczowych, na rzecz 
administracji rządowych, w ramach 
rocznego sprawozdania finansowego. W 
sprawozdaniu tym jednostka publikuje 
również dodatkowe informacje finansowe 
dotyczące jej działalności w państwach 
trzecich.

Or. en

Poprawka 37
Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakazują, aby 
duże jednostki i wszystkie jednostki 
interesu publicznego działające w 
przemyśle wydobywczym lub zajmujące się 
wyrębem lasów pierwotnych raz do roku 
sporządzały i ogłaszały sprawozdania 
dotyczące płatności na rzecz administracji 
rządowych.

1. Państwa członkowskie nakazują, aby 
duże jednostki i wszystkie jednostki 
interesu publicznego raz do roku 
sporządzały i ogłaszały sprawozdania 
dotyczące płatności na rzecz administracji 
rządowych. Sprawozdania te dotyczą 
również działalności spółek joint venture, 
jednostek zależnych, jednostek 
stowarzyszonych i wszelkich innych 
jednostek handlowych uznawanych za 
część dużej jednostki. 

Or. fr

Poprawka 38
Catherine Bearder
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W sprawozdaniu podaje się następujące 
informacje, jeśli są one istotne dla 
administracji rządowej będącej odbiorcą 
płatności:

1. W sprawozdaniu podaje się następujące 
informacje:

Or. en

Poprawka 39
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodatkowe informacje finansowe 
dotyczące działalności w państwach 
trzecich z podziałem na poszczególne 
kraje, jak zostało to określone w ust. 3b;

Or. en

Poprawka 40
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku dużych jednostek i 
wszystkich jednostek interesu publicznego 
działających w przemyśle wydobywczym 
lub zajmujących się wyrębem lasów 
pierwotnych, jeżeli płatności związane są z 
konkretnym projektem, w sprawozdaniu 
podaje się również kwotę płatności dla 
każdego rodzaju płatności, w tym 



AM\903970PL.doc 11/16 PE491.073v01-00

PL

świadczeń rzeczowych, dokonanych w 
odniesieniu do każdego takiego projektu w 
ciągu roku obrotowego oraz kwotę 
płatności ogółem dla każdego z takich 
projektów.

Or. en

Poprawka 41
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) płatności na rzecz państwowych sił 
bezpieczeństwa za ochronę;

Or. en

Poprawka 42
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) podatki od gruntów i nieruchomości;

Or. en

Poprawka 43
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera f c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) opłaty i podatki przywozowe i 
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wywozowe;

Or. en

Poprawka 44
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera f d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fd) podatki konsumpcyjne;

Or. en

Poprawka 45
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera f e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fe) płatności wynikające z naruszenia 
prawa, takie jak koszty środowiskowe i 
odszkodowania;

Or. en

Poprawka 46
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera f f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ff) podatki pobierane u źródła;

Or. en
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Poprawka 47
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inne świadczenia bezpośrednie na rzecz 
odnośnej administracji rządowej.

g) inne świadczenia na rzecz odnośnej 
administracji rządowej.

Or. en

Poprawka 48
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Płatności są ujawniane wówczas, gdy 
dana płatność lub pakiet płatności tego 
samego rodzaju wynosi ponad 
25 000 EUR.

Or. en

Poprawka 49
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W sprawozdaniu zawarte są również 
następujące dodatkowe informacje
finansowe dotyczące poszczególnych 
państw:
a) przychody netto ze sprzedaży;
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b) wielkość produkcji;
c) zysk lub strata przed opodatkowaniem;
d) łączna liczba zatrudnionych osób i ich 
wynagrodzenie ogółem.

Or. en

Poprawka 50
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 42 w celu doprecyzowania pojęcia 
istotności w odniesieniu do płatności.

skreślony

Or. en

Poprawka 51
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ze sprawozdania wyłączone są wszelkie 
kategorie płatności na rzecz administracji 
rządowej w kraju, w którym publiczne 
ujawnianie tego rodzaju płatności jest 
wyraźnie zabronione przepisami prawa 
karnego tego kraju. W tego rodzaju 
przypadkach jednostka stwierdza, że nie 
zgłosiła płatności zgodnie z ust. 1–3 i 
ujawnia administrację rządową, której to 
dotyczy.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Należy skreślić klauzulę o wyłączeniu, gdyż nie ma dowodów na to, że jakikolwiek kraj 
obecnie zakazuje takiej sprawozdawczości, zaś wyłączenie może skłonić niektóre rządy do 
przyjęcia aktów prawnych nakładających obowiązek zachowania tajemnicy, co podważy te 
przepisy. Porównywalna amerykańska ustawa Dodda-Franka nie zawiera takiej klauzuli o 
wyłączeniu.

Poprawka 52
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie nakazuje, aby 
duże jednostki i jednostki interesu 
publicznego działające w przemyśle 
wydobywczym lub zajmujące się wyrębem 
lasów pierwotnych i podlegające 
przepisom jego prawa krajowego 
sporządzały skonsolidowane sprawozdania 
dotyczące płatności na rzecz administracji 
rządowych zgodnie z art. 37 i 38, jeżeli 
jednostka dominująca ma obowiązek 
sporządzania skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych określony w art. 
23 ust. 1–6 niniejszej dyrektywy.

1. Państwo członkowskie nakazuje, aby 
duże jednostki i jednostki interesu 
publicznego podlegające przepisom jego 
prawa krajowego sporządzały 
skonsolidowane sprawozdania dotyczące 
płatności na rzecz administracji rządowych 
zgodnie z art. 37 i 38, jeżeli jednostka 
dominująca ma obowiązek sporządzania 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych określony w art. 23 ust. 1–6 
niniejszej dyrektywy.

Or. en
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