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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ogólnym celem niniejszego wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie 
przejrzystości (COM(2011)0683) jest „zapewnienie wysokiego poziomu zaufania inwestorów 
poprzez zrównanie wymagań dotyczących przejrzystości dla emitentów papierów 
wartościowych i inwestorów w całej Unii Europejskiej”. 

Sprawozdawca pragnie wyrazić poparcie dla jednego istotnego aspektu niniejszego wniosku 
ustawodawczego – wprowadzenia zasady dodatkowych wymogów dotyczących płatności 
dokonywanych przez unijny przemysł wydobywczy i przedsiębiorstwa przemysłu 
pozyskiwania drewna na rzecz władz państwowych, w tym w krajach trzecich, gdy emitują 
one papiery wartościowe na rynki obrotu w UE. Sprawozdawca nie chce jednak ograniczać 
nowych wymogów do tych dwu sektorów, ponieważ ta informacja jest wielce istotna dla 
inwestorów we wszystkich sektorach.

Na szczeblu UE w punkcie 14 preambuły dyrektywy w sprawie przejrzystości 
(2004/109/WE) zalecano już, aby państwa członkowskie zachęcały spółki giełdowe, których 
główny profil działalności jest związany z przemysłem wydobywczym, do ujawniania 
w rocznych sprawozdaniach finansowych płatności na rzecz władz państwowych. Obecnie 
jednak omawiana dyrektywa nie czyni z tego wymogu obowiązku. Zatem zazwyczaj takie 
płatności dokonywane na rzecz władz państwowych w danym kraju nie są ujawniane. 
Tymczasem te dane liczbowe warunkują powodzenie każdego podejścia w zakresie dobrych 
rządów w dziedzinie opodatkowania, a także zdolności inwestorów i społeczeństwa 
obywatelskiego do rozliczania zarządów przedsiębiorstw i rządów. 

Zasada „poinformuj, ile płacisz” jest niezbędna do wspierania przejrzystości i społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, do uczynienia rządów odpowiedzialnymi za 
wykorzystywanie środków, a także do usprawnienia dobrych rządów w dziedzinie 
opodatkowania w krajach trzecich i do wspierania rozwoju tych krajów. Sprawozdawca 
Komisji Handlu Międzynarodowego pragnie, aby inwestorzy z UE, prowadząc działalność 
w innych krajach, wiedli prym w dziedzinie przejrzystości i społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw. Za sprawą publicznej kontroli przejrzystość dotycząca płatności na rzecz 
władz państwowych przyczyni się do poprawy zarządzania dochodami wygenerowanymi 
dzięki eksploatacji zasobów tych krajów. Bez publicznej kontroli sprawowanie rządów może 
z łatwością stać się mniej restrykcyjne, a takie dochody z zasobów mogą stać się przyczyną 
ubóstwa, korupcji i konfliktów. Płatności te mogą też poważnie kłócić się z systemem 
handlowym opartym na zasadach, na niekorzyść przedsiębiorstw działających uczciwie, 
zwłaszcza notowanych także na giełdzie w USA.

Podejmując Inicjatywę Przejrzystości w Branżach Wydobywczych (EITI), sam przemysł 
uznał, że zwiększenie przejrzystości i rozliczalności przyczynia się do dobrych rządów 
i uczciwej konkurencji. EITI jest globalnym projektem prowadzonym przez państwa 
przyjmujące, który propaguje przejrzystość dochodów na szczeblu krajowym. Wdrażanie 
EITI jest już na zaawansowanym etapie w 35 krajach, a do jej wsparcia zobowiązało się 60 
spośród największych przedsiębiorstw naftowych, gazowniczych i górniczych. Inicjatywa ta 
zyskała też poparcie ponad 80 światowych instytucji inwestycyjnych, które zarządzają łącznie 
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kwotą ponad 16 bln USD. EITI wspierają też liczne rządy, w tym Komisja Europejska, 
i organizacje międzynarodowe. Do inicjatywy zamierzają dołączyć Stany Zjednoczone.

Obecnie w UE nie ma żadnych rządowych działań w odpowiedzi na EITI. Wniosek Komisji –
jak głosi jego uzasadnienie – „ma podobny charakter co przyjęta w USA w lipcu 2010 r. 
ustawa Dodda-Franka”. Ustawa Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie 
konsumentów z 2010 r. (w ponadpartyjnej sekcji 1504, znanej też jako poprawka Cardina-
Lugara) skłoniła amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do przyjęcia 
przepisów, w myśl których przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego (pozyskujące ropę 
naftową, gaz i minerały) zarejestrowane w SEC są zobowiązane do podawania do publicznej 
wiadomości płatności na rzecz władz państwowych. Niestety, ostatni etap przyjęcia tych 
przepisów jeszcze się nie zakończył. Podobne zobowiązanie podjęto w deklaracji końcowej 
szczytu grupy G8 w Deauville w maju 2011 r. Nie przełożyło się ono jednak jeszcze 
konkretnie na prawa krajowe członków grupy G8. 

Obejmując przewodnią rolę w tej kwestii, Unia Europejska zachęci naszych najważniejszych 
partnerów w G8 i na innych forach do pójścia naszym śladem i przyjęcia podobnych 
środków. Dałoby to przedsiębiorstwom z UE potężną przewagę wizerunkową podczas 
prowadzenia działalności za granicą. Od czerwca 2010 r. Hongkong wprowadził już w życie 
nowe regulacje w dziedzinie sprawozdawczości, ustanawiając sprawozdawczość w podziale 
na kraje dla przedsiębiorstw naftowych i górniczych notowanych na giełdzie w Hongkongu.

W trakcie niniejszej debaty Parlament Europejski wyraził w różnych rezolucjach 
zdecydowane poparcie dla obowiązkowych wymogów sprawozdawczości dla sektora 
wydobywczego. Taki rozszerzony zakres wymogów w zakresie ujawniania informacji jest 
ponadto uzupełnieniem EITI w walce z korupcją bez wpływania na stosunki UE z krajami 
trzecimi, w tym w wymianach handlowych i inwestycjach związanych z przemysłem 
wydobywczym. Inicjatywa dopełnia też unijny plan działania FLEGT na rzecz walki 
z nielegalnym wyrębem lasów pierwotnych.

Zmiany zaproponowane przez sprawozdawcę w niniejszej opinii mają zatem na celu 
poszerzenie wymogów w zakresie ujawniania w stosunku do wniosku Komisji. Podczas gdy 
w obecnym wniosku emitenci mają sześć miesięcy po zakończeniu danego roku obrotowego
na ujawnienie takich płatności, Stany Zjednoczone dają dwa-trzy miesiące emitentom 
amerykańskim i cztery miesiące emitentom spoza USA. W tej kwestii należy dokonać 
ujednolicenia.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

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, corocznie 
ujawniają w sprawozdaniu płatności 
dokonane na rzecz władz państwowych
oraz lokalnych i regionalnych władz 
publicznych w państwach, w których 
prowadzą działalność, oraz pewne 
informacje kontekstowe. Celem takiego 
ujawniania jest umożliwienie inwestorom 
podejmowania decyzji w oparciu o lepszą 
znajomość stanu rzeczy, a tym samym 
poprawa ładu korporacyjnego 
i zwiększenie odpowiedzialności 
korporacyjnej oraz przyczynienie się do 
dobrych rządów w dziedzinie 
opodatkowania i ograniczenie oszustw 
podatkowych. Szczegółowe wymogi 
zostały określone w rozdziale 9 dyrektywy 
2011/../UE Parlamentu Europejskiego 
i Rady.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby wymogi w zakresie sprawozdawczości na temat płatności były skuteczne, muszą one 
obejmować płatności na rzecz władz na szczeblu lokalnym lub regionalnym. 
Sprawozdawczość zaspokaja żądania inwestorów dotyczące rozliczalności. Dostarczają oni 
także danych liczbowych potrzebnych do wsparcia dobrych rządów w dziedzinie 
opodatkowania i zapobiegania oszustwom podatkowym. Będą oni również wspierać 
społeczeństwo obywatelskie w rozliczaniu władz. Nowy obowiązek miałby ogromną wartość 
dla inwestorów we wszystkich sektorach i nie powinien z tego względu ograniczać się do 
przemysłu wydobywczego i przedsiębiorstw pozyskujących drewno.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W przypadku emitentów, którzy 
prowadzą działalność w przemyśle 
wydobywczym, rolnictwie, rybołówstwie, 
sektorze wielkoskalowego wytwarzania 
energii, budownictwie lub zajmujących się 
wyrębem lasów pierwotnych, 
sprawozdanie na temat płatności na rzecz 
władz państwowych oraz lokalnych 
i regionalnych władz publicznych zawiera 
informacje – o charakterze bardziej 
szczegółowym niż te dostarczane zwykle 
w odniesieniu do przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w innych 
sektorach gospodarki – z zachowaniem 
podziału na poszczególne projekty, o ile 
całkowite roczne płatności związane 
z danym projektem przekraczają próg 
istotności określony w rozdziale 9 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/.../UE¹. Sprawozdania takie 
obejmują pewne informacje kontekstowe 
oraz rodzaje płatności porównywalne z ich 
rodzajami ujawnianymi w ramach 
Inicjatywy Przejrzystości w Branżach 
Wydobywczych (EITI) i zapewniają 
inwestorom i społeczeństwu 
obywatelskiemu informacje umożliwiające 
im rozliczanie zarządów przedsiębiorstw 
i rządów z wydatków i wpływów 
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związanych z eksploatacją zasobów 
naturalnych, w tym gruntów i zasobów 
rybnych, oraz z udzielonych zamówień 
i koncesji. Niniejsza inicjatywa uzupełnia 
również plan działań UE FLEGT (plan 
działań UE na rzecz egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa)² oraz rozporządzenie w sprawie 
drewna³, które zobowiązują podmioty 
wprowadzające do obrotu produkty 
z drewna do zachowywania należytej 
ostrożności w celu zapobiegania 
przywozowi nielegalnego drewna na rynek 
unijny.
______________
¹ Dotychczas nieopublikowane 
w Dzienniku Urzędowym; wniosek 
dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rocznych 
sprawozdań finansowych, 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych i powiązanych sprawozdań 
niektórych rodzajów jednostek 
(COM(2011)0684 final).
² Przyjęty rozporządzeniem Rady (WE) nr 
2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. 
(Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1).
³ Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 
z dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiające obowiązki podmiotów 
wprowadzających do obrotu drewno
i produkty z drewna (Dz.U. L 295 
z 12.11.2010, s. 23). Przedsiębiorstwa 
przywożące produkty z drewna w ramach 
dobrowolnych porozumień UE będą 
zwolnione z tego wymogu.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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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.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 do corocznego sporządzania, 
zgodnie z rozdziałem 9 dyrektywy 
2011/../UE Parlamentu Europejskiego 
i Rady, sprawozdań dotyczących płatności 
dokonanych na rzecz władz państwowych
oraz lokalnych i regionalnych władz 
publicznych. Sprawozdanie zostaje podane 
do publicznej wiadomości nie później niż
cztery miesiące po zakończeniu każdego 
roku finansowego i pozostaje publicznie 
dostępne przez okres co najmniej
dziesięciu lat. Sprawozdania dotyczące 
płatności na rzecz władz państwowych 
sporządzane są na poziomie 
skonsolidowanym.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek podawania do publicznej wiadomości płatności na rzecz władz państwowych 
i związanych z nimi dodatkowych informacji nie powinien ograniczać się do przemysłu 
wydobywczego i przemysłu pozyskiwania drewna, ponieważ te informacje są istotne dla 
inwestorów w każdym sektorze. Sprawozdawczość powinna obejmować także płatności na 
rzecz władz poniżej szczebla centralnego. Sprawozdanie należy podać do publicznej 
wiadomości nie później niż cztery miesiące po zakończeniu każdego roku obrotowego, 
analogicznie do odpowiednich przepisów USA. Informacje winny pozostać dostępne przez 
zwyczajowy okres dziesięciu lat.
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