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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh na přezkum směrnice o průhlednosti (COM(683)2011) sleduje obecný cíl: 
„zajistit vysokou úroveň důvěry investorů díky rovnocenné průhlednosti ve vztahu
k emitentům cenných papírů a investorům v celé Evropské unii“. 

Navrhovatel by rád vyjádřil podporu jednomu z hlavních aspektů tohoto legislativního 
návrhu, jímž je zavedení zásady dodatečných požadavků uplatňovaných na platby vládám ze 
strany těžebního průmyslu a odvětví těžby dřeva (a to i ve třetích zemích) při vydávání 
cenných papírů obchodovaných na trzích EU. Navrhovatel by si nicméně přál, aby byl tento 
nový požadavek uplatňován nejen na tato dvě odvětví, neboť dotčené informace jsou velmi 
důležité pro investory ve všech odvětvích.

Na úrovni EU již v současnosti doporučuje bod odůvodnění 14 směrnice o průhlednosti 
(2004/109/ES) členským státům, aby vedly emitenty, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu a jejichž hlavní činnosti spočívají v těžebním průmyslu, k tomu, aby ve 
své výroční finanční zprávě zveřejňovali platby vládám. Ve svém současném znění však 
směrnice nečiní toto ustanovení závazným. Tyto platby vládám konkrétní země proto obvykle 
nejsou zveřejňovány. Příslušná čísla jsou přitom předpokladem pro jakýkoli úspěšný přístup
v rámci řádné daňové správy a pro schopnost investorů a občanské společnosti pohnat správní 
rady daných společností a jednotlivé vlády k odpovědnosti. 

„Zveřejni své platby" je zásada, která je nezbytná pro podporu transparentnosti a sociální 
odpovědnosti podniků, pro dohled nad využíváním zdrojů ze strany vlád a pro zdokonalení 
daňové správy ve třetích zemích a podporu rozvoje těchto zemí. Navrhovatel Výboru pro 
mezinárodní obchod by si přál, aby šli investoři z EU v rámci své činnosti ve třetích zemích 
příkladem při zavádění transparentnosti a sociální odpovědnosti podniků. Díky dohledu
veřejnosti napomůže transparentnost uplatňující se na platby vládám zdokonalení správy 
příjmů, které plynou z využívání zdrojů těchto zemí. Bez tohoto dohledu veřejnosti se může 
správa snadno vymknout kontrole, a tyto příjmy pocházející ze zdrojů pak mohou vést
k chudobě, korupci a konfliktům. Tyto platby dále mohou závažně narušovat zásady obchodu 
založeného na pravidlech, a to na úkor společností, které podnikají spravedlivě, a to zejména
u společností kotovaných v USA.

Sám průmysl prostřednictvím iniciativy pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI), uznal, 
že posílení transparentnosti a zodpovědnosti napomáhá řádné správě a spravedlivé 
hospodářské soutěži. EITI je celosvětový projekt hodnotící hostitelské země a podporující 
transparentnost příjmů na úrovni těchto zemí. V současnosti již 35 zemí značně pokročilo při 
zavádění EITI a 60 z největších ropných, plynárenských a důlních společností se zavázalo
k podpoře této iniciativy. EITI také získala podporu více než 80 globálních investičních 
institucí, které spravují celkem více než 16 bilionů USD. Mnoho vlád, Evropská komise
a některé mezinárodní organizace EITI také podporují. USA se chystají k této iniciativě 
připojit.

V EU v současnosti neexistuje žádná činnost na úrovni vlád, která by EITI odpovídala. Podle 
vysvětlujícího prohlášení je návrh EK „srovnatelný s americkým Dodd-Frankovým zákonem 
přijatým v červenci 2010“. Doddův a Frankův zákon o reformě Wall Streetu a ochraně 
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spotřebitele z roku 2010 (v části 1504 přijaté jakožto společný pozměňovací návrh demokratů
a republikánů, která bývá též nazývána ustanovení Cardin-Lugar) pověřil Komisi pro burzu
a cenné papíry USA (SEC), aby přijala pravidla požadující po společnostech působících
v těžebním průmyslu (ropné, plynárenské a důlní společnosti), jež jsou u ní zaregistrovány, 
aby zveřejňovaly platby určené vládám. Konečná fáze stanovování těchto pravidel však 
bohužel dosud neskončila. Podobný závazek byl učiněn v závěrečném prohlášení summitu G8
v Deauville v květnu 2011. Tento závazek se však doposud nepromítl do vnitrostátních 
právních předpisů zemí G8. 

Tím, že v této věci převezme vedoucí úlohu, podpoří Evropská unie úsilí našich hlavních 
partnerů ve skupině G8 a jinde o následování a přijetí obdobných opatření. Toto přijetí by 
společnostem z EU poskytlo obrovskou výhodu, pokud se jedná o jejich obrázek při 
podnikání v zahraničí. V červnu 2010 již Hongkong zavedl nové předpisy upravující 
zveřejňování informací, přičemž tyto předpisy zavádějí pro ropné a důlní společnosti 
kotované na hongkongské burze povinnost podávat zprávy za jednotlivé země.

V této diskusi již také Evropský parlament prokázal prostřednictvím několika usnesení svou 
rozhodnou podporu požadavkům na povinné předkládání zpráv ze strany těžebního průmyslu. 
Tato rozšířená povinnost zveřejňovat určité informace kromě toho také doplňuje rozšiřování 
iniciativy EITI na boj proti korupci, aniž by měla dopady na vztahy EU se třetími zeměmi, 
včetně obchodu a investic spojených s těžebním průmyslem. Tato iniciativa rovněž doplňuje 
akční plán EU FLEGT na boj proti nezákonné těžbě dřeva v primárních lesích.

V tomto stanovisku proto navrhovatelem předkládané změny směřují k posílení povinností 
týkajících se zveřejňování ve srovnání s návrhem Komise. Návrh ve svém současném znění 
stanoví emitentům lhůtu 6 měsíců od konce každého účetního období na to, aby tyto platby 
zveřejnily, USA stanoví emitentům ze Spojených států lhůtu 2 až 3 měsíce a emitentům ze 
třetích zemí měsíce 4. Tato lhůta by měla být sladěna.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) K zajištění větší průhlednosti plateb 
poskytnutých vládám by emitenti, jejichž 
cenné papíry jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu a kteří vykonávají 
činnosti v těžebním průmyslu nebo
v odvětví těžby dřeva v primárních lesích, 

(7) K zajištění větší průhlednosti plateb 
poskytnutých vládám zveřejňují emitenti, 
jejichž cenné papíry jsou přijaty
k obchodování na regulovaném trhu,
zprávy o každoročních platbách pro vlády
a místní a regionální orgány samosprávy
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měli zveřejňovat zvláštní zprávy
o každoročních platbách pro vlády
v zemích, v nichž působí. Zprávy by měly 
zahrnovat druhy plateb srovnatelné
s těmi, jež jsou zveřejňovány v rámci 
iniciativy pro transparentnost těžebního 
průmyslu (EITI), a poskytnout občanské 
společnosti informace, které zajistí, aby 
vlády zemí bohatých na zdroje nesly
odpovědnost za příjmy plynoucí
z využívání přírodních zdrojů. Tato 
iniciativa rovněž doplňuje akční plán EU 
FLEGT (prosazování práva, správa
a obchod v oblasti lesnictví) a nařízení
v oblasti dřeva, jež ukládají obchodníkům
s dřevařskými výrobky, aby vykonávali 
náležitou péči za účelem zabránění vstupu 
nezákonně vytěženého dřeva na trh EU.
Podrobné požadavky jsou stanoveny
v kapitole 9 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/…/EU.

v zemích, v nichž působí, a určité 
související údaje. Cílem tohoto zveřejnění 
je napomoci investorům přijímat 
informovanější rozhodnutí, a tak zlepšit 
řízení podniků, posílit jejich odpovědnost
a přispět k řádné správě v daňové oblasti a 
k omezení daňových úniků. Podrobné 
požadavky jsou stanoveny v kapitole 9 
směrnice Evropského parlamentu a Rady
2011/.../EU.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li být účinné, musí požadavky na zveřejňování zpráv o platbách zohledňovat také platby 
učiněné ve prospěch úřadů na místní a regionální úrovni. Tyto informace odpovídají 
očekávání investorů v oblasti odpovědnosti podniků. Poskytnou také čísla, která jsou nezbytná 
pro podporu řádné správy v daňové oblasti a pro předcházení daňovým únikům. Podpoří dále 
občanskou společnost při jejím úsilí volat svou vládu k odpovědnosti. Tato nová povinnost by 
byla velmi cenná pro investory ve všech odvětvích, a neměla by se tudíž vztahovat pouze na 
těžební průmysl a podniky v odvětví těžby dřeva.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) U emitentů činných v těžebním 
průmyslu, zemědělství, rybolovu, rozsáhlé 
výrobě energie, stavebním průmyslu či
v odvětví těžby dřeva v primárních lesích,
a je-li překročena hranice podstatnosti ve 
smyslu kapitoly 9 směrnice Evropského 
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parlamentu a Rady 2011/.../EU¹, obsahuje 
zpráva o platbách ve prospěch vlád
a místních či regionálních orgánů 
samosprávy podrobnější informace, než 
ty, které jsou obvykle poskytovány
v případě podniků činných v jiných 
hospodářských odvětvích, přičemž tyto 
informace budou rozčleněny podle 
jednotlivých projektů.  Tyto zprávy by 
měly zahrnovat určité související údaje
a druhy plateb srovnatelné s těmi, jež jsou 
zveřejňovány v rámci iniciativy pro 
transparentnost těžebního průmyslu 
(EITI), a poskytovat investorům
a občanské společnosti informace, které 
zajistí, aby správní rady a vlády nesly 
odpovědnost za náklady a příjmy spojené
s využíváním přírodních zdrojů, včetně 
půdy a rybolovných zdrojů a udělených 
zakázek a koncesí.  Tato iniciativa rovněž 
doplňuje akční plán EU FLEGT 
(vymahatelnost práva, správa a obchod
v lesnictví)² a nařízení pro dřevo³, jež 
obchodníkům s dřevařskými výrobky 
ukládají, aby s náležitou péčí předcházeli 
vstupu nezákonně vytěženého dřeva na trh 
Unie.
______________
¹ Dosud nezveřejněno v Úředním 
věstníku; návrh směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o ročních finančních
výkazech, konsolidovaných finančních 
výkazech a souvisejících zprávách 
některých forem podniků, COM(2011)684
v konečném znění).
² Zavedeno nařízením Rady (ES) 
č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 
(Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1).
³ Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na 
trh dřevo a dřevařské výrobky 
(Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23). 
Společnosti dovážející dřevařské výrobky
v rámci dobrovolných dohod EU budou 
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od tohoto požadavku osvobozeny.

Or. en

Odůvodnění

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting shall satisfy investors' demands 
regarding accountability. They shall also supply the figures needed to support good 
governance in the tax area and for the prevention of tax evasion and support civil society in 
holding their respective governments accountable. While the Commission proposal addresses 
the specific sectors of extractive industry and logging as the sectors historically involving the 
most controversial projects, the scope has been updated to include current day problems such 
as land grabbing in the agriculture sector and payments related to fisheries, to large scale 
energy production projects and to contracts in the construction sector.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2004/109/ES
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby emitenti
působící v těžebním průmyslu nebo
v odvětví těžby dřeva v primárních lesích, 
jak jsou vymezeny v […], vypracovali
v souladu s kapitolou 9 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady
2011/…/EU zprávu o každoročních 
platbách provedených vládám. Zpráva se 
zveřejní nejpozději šest měsíců po 
skončení každého účetního období a je 
veřejně přístupná nejméně po dobu pěti let.
Platby vládám se vykazují na 
konsolidované úrovni.

Členské státy vyžadují, aby emitenti 
vypracovali v souladu s kapitolou 9 
směrnice Evropského parlamentu a Rady
2011/.../EU zprávu o každoročních 
platbách učiněných ve prospěch vlád
a orgánů místní a regionální samosprávy.
Zpráva se zveřejní nejpozději čtyři měsíce
po skončení každého účetního období a je 
veřejně přístupná nejméně po dobu deseti
let. Platby vládám se vykazují na 
konsolidované úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost zveřejňovat platby odváděné vládám a některé související údaje by neměla být 
omezena na těžební průmysl a na odvětví těžby dřeva, protože tato informace je relevantní 
pro investory ve všech odvětvích. Zprávy by měly zahrnovat také platby orgánům na nižší 
úrovni než centrální vlády. V souladu s příslušnými právními předpisy USA by měla být 
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zpráva zveřejněna nejpozději čtyři měsíce po skončení každého účetního období. Informace by 
měly být veřejně dostupné po obvyklou dobu deseti let.


