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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento návrh na revíziu smernice o transparentnosti (COM(683)2011) sleduje všeobecný cieľ: 
„zabezpečiť vysokú úroveň dôvery investorov prostredníctvom ekvivalentnej transparentnosti 
pre emitentov cenných papierov a investorov v rámci celej Európskej únie“. 

Spravodajca by chcel vyjadriť podporu jednému z hlavných aspektov tohto legislatívneho 
návrhu, ktorým je zavedenie zásady dodatočných požiadaviek uplatňovaných na platby, ktoré 
poskytuje vládam vrátane vlád tretích krajín ťažobný priemysel EÚ a podniky pôsobiace
v odvetví ťažby dreva, keď emitujú cenné papiere na obchodných trhoch EÚ. Spravodajca si 
však neželá, aby sa táto nová požiadavka uplatňovala iba na uvedené dve odvetvia, keďže 
príslušné informácie sú veľmi dôležité pre investorov vo všetkých odvetviach.

Už teraz sa na úrovni EÚ v odôvodnení č. 14 smernice o transparentnosti (2004/109/ES) 
odporúča členským štátom viesť spoločnosti kótované na burze, ktorých hlavná činnosť 
spočíva v ťažobnom priemysle, k tomu, aby vo svojej ročnej finančnej správe zverejňovali 
platby vládam. V súčasnosti však z tejto smernice nevyplýva záväzný charakter tejto 
požiadavky. Takéto platby vládam konkrétnych krajín sa preto obvykle nezverejňujú. 
Príslušné údaje sú pritom predpokladom akéhokoľvek úspešného prístupu v oblasti dobrej 
správy daní, ako aj schopnosti investorov a občianskej spoločnosti brať správne rady 
spoločností a vlády na zodpovednosť. 

„Zverejnite, čo platíte“ je zásada, ktorá je nevyhnutná na podporu transparentnosti a sociálnej 
zodpovednosti podnikov, na to, aby sa vlády stali zodpovedné za využívanie svojich zdrojov, 
ako aj na zlepšenie dobrej správy v oblasti daní v tretích krajinách a podporu rozvoja týchto 
krajín. Spravodajca Výboru pre medzinárodný obchod si želá, aby investori z EÚ v rámci 
svojej činnosti v tretích krajinách prevzali vedúcu úlohu v oblasti transparentnosti a sociálnej 
zodpovednosti podnikov. Vďaka verejnej kontrole prispeje transparentnosť platieb vládam
k lepšiemu riadeniu príjmov plynúcich z využívania zdrojov týchto krajín. Bez verejného 
dohľadu sa môže správa ľahko vymknúť z kontroly a tieto príjmy pochádzajúce zo zdrojov 
môžu viesť k chudobe, korupcii a konfliktom. Takéto platby môžu navyše vážne narušiť 
zásady obchodu založeného na pravidlách na úkor spoločností, ktoré podnikajú spravodlivo, 
predovšetkým spoločností kótovaných aj v USA.

Samotný priemysel uznal prostredníctvom iniciatívy EITI (iniciatíva pre transparentnosť
v ťažobnom priemysle), že posilnenie transparentnosti a zodpovednosti prispieva k dobrej 
správe a spravodlivej hospodárskej súťaži. EITI je celosvetový projekt riadený hostiteľskou 
krajinou, ktorý podporuje transparentnosť príjmov na úrovni krajín. V súčasnosti sa už 35 
krajín uberá správnym smerom pri vykonávaní tejto iniciatívy a 60 najväčších ropných, 
plynárenských a banských spoločností sa zaviazalo k jej podpore. EITI tiež získala podporu 
viac než 80 globálnych investičných inštitúcií, ktoré spoločne spravujú viac než 16 biliónov 
USD. Mnoho vlád, Európska komisia i niektoré medzinárodné organizácie takisto podporujú 
iniciatívu EITI. USA sa chystajú pripojiť k tejto iniciatíve.

V EÚ v súčasnosti neexistuje žiadna činnosť na úrovni vlád, ktorá by zodpovedala iniciatíve 
EITI. Z dôvodovej správy vyplýva, že návrh Európskej komisie je „porovnateľný
s Doddovým-Frankovým zákonom prijatým v USA v júli 2010“. Doddov-Frankov zákon
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o reforme Wall Street a ochrane spotrebiteľov z roku 2010 (v časti 1504 prijatej ako spoločný 
návrh republikánov a demokratov a známej aj pod názvom „ustanovenie Cardin-Lugar“) 
poveril Úrad pre reguláciu akciových trhov Spojených štátov (SEC) prijatím pravidiel, na 
základe ktorých sa od všetkých spoločností pôsobiacich v ťažobnom priemysle (ropných, 
plynárenských a banských spoločností) registrovaných na tomto úrade vyžaduje, aby 
zverejňovali výšku platieb poskytovaných vládam. Konečná fáza stanovovania týchto 
pravidiel však zatiaľ nebola uzavretá. Podobný záväzok bol prijatý v rámci záverečného 
vyhlásenia zo samitu G8, ktorý sa konal v Deauville v máji 2010. Tento záväzok sa však 
zatiaľ nezačlenil do vnútroštátnych právnych predpisov krajín G8. 

Tým, že Európska únia prevezme vedúcu úlohu v tejto veci, podporí úsilie našich partnerov
v skupine G8 a inde o vykonávanie a prijatie podobných opatrení. Spoločnostiam EÚ by sa 
tak poskytla obrovská výhoda, pokiaľ ide o ich meno pri podnikaní v zahraničí. Od júna 2010 
Hongkong uplatňuje nové predpisy týkajúce sa zverejňovania informácií, na základe ktorých 
sa od ropných a banských spoločností kótovaných na hongkonskej burze vyžaduje, aby 
podávali správy podľa jednotlivých krajín.

V tejto diskusii už Európsky parlament preukázal prostredníctvom niekoľkých uznesení svoju 
rozhodnosť pri podpore povinných požiadaviek na vykazovanie v odvetviach ťažby. Táto 
posilnená povinnosť zverejňovať informácie navyše dopĺňa rozširovanie iniciatívy EITI na 
boj proti korupcii bez toho, aby mala dosah na vzťahy EÚ s tretími krajinami vrátane obchodu
a investícií spojených s ťažobným priemyslom. Táto iniciatíva zároveň dopĺňa akčný plán 
Európskej únie FLEGT na boj proti nezákonnej ťažbe dreva v primárnych lesoch.

V tomto stanovisku preto spravodajca predkladá zmeny zamerané na posilnenie povinností 
týkajúcich sa zverejňovania v porovnaní s návrhom Komisie. Zatiaľ čo podľa súčasného 
návrhu disponujú emitenti lehotou 6 mesiacov po skončení každého účtovného obdobia na to, 
aby zverejnili tieto platby, v USA je pre emitentov z USA stanovená lehota 2 až 3 mesiace
a pre emitentov mimo USA lehota 4 mesiace. Tieto lehoty by sa mali zosúladiť.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Aby sa zabezpečila lepšia
transparentnosť platieb vládam, emitenti, 
ktorých cenné papiere sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu a ktorí 
vykonávajú činnosti v oblasti ťažobného 

(7) S cieľom zabezpečiť lepšiu
transparentnosť platieb vládam zverejňujú
emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu 
každoročne vo forme správy platby 
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priemyslu alebo v odvetví ťažby dreva
v primárnych lesoch, by mali každoročne
v rámci samostatnej správy zverejňovať
platby uhrádzané vládam v krajinách,
v ktorých pôsobia. V tejto správe by sa 
mali uvádzať typy platieb porovnateľné
s tými, ktoré sa uvádzajú na základe 
iniciatívy pre transparentnosť
v ťažobnom priemysle (EITI),
a poskytovať tak občianskej spoločnosti 
informácie, na základe ktorých môžu byť 
vlády krajín bohatých na zdroje brané na 
zodpovednosť za príjmy pochádzajúce
z využívania prírodných zdrojov. Táto 
iniciatíva je doplnkom k akčnému plánu 
EÚ FLEGT (pre vynútiteľnosť práva, 
správu a obchod v lesnom hospodárstve)
a nariadeniu týkajúceho sa dreva, ktoré 
vyžadujú obchodníkov s výrobkami
z dreva, aby s náležitou starostlivosťou, 
aby sa zabránilo vstupu nelegálneho 
dreva na trh EÚ Podrobné požiadavky sú 
vymedzené v kapitole 9 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/.../EÚ.

uhrádzané vládam a miestnym
a regionálnym verejným orgánom
v krajinách, v ktorých pôsobia, ako aj 
určité informácie o súvislostiach. Cieľom 
tohto zverejňovania je umožniť 
investorom prijímať rozhodnutia na 
základe presnejších údajov, a tým zlepšiť 
správu a riadenie spoločností a podnikovú 
zodpovednosť a prispieť k dobrej správe
v oblasti zdaňovania a znižovania miery 
daňových podvodov. Podrobné požiadavky 
sú vymedzené v kapitole 9 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2011/../EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť účinnosť požiadaviek na zverejňovanie platieb musia správy o platbách 
zahŕňať aj platby uhrádzané orgánom miestnej a regionálnej samosprávy. Tieto správy 
zodpovedajú požiadavkám investorov týkajúcim sa zodpovednosti. Poskytujú tiež údaje, ktoré 
sú nevyhnutné na podporu dobrej správy v oblasti zdaňovania a predchádzania daňovým 
podvodom. Ďalej pomáhajú občianskej spoločnosti brať svoju vládu na zodpovednosť. Táto 
povinnosť by bola veľmi prínosná pre investorov vo všetkých odvetviach, a preto by sa 
nemala obmedzovať na ťažobný priemysel a podniky pôsobiace v odvetví ťažby dreva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) V prípade emitentov, ktorí pôsobia
v ťažobnom priemysle, 
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poľnohospodárstve, odvetví rybolovu, 
oblasti rozsiahlej výroby energie, 
stavebnom odvetví či v odvetví ťažby dreva
v primárnych lesoch, a za predpokladu, že 
celkové ročné platby vzťahujúce sa na 
daný projekt prekračujú hranicu 
významnosti stanovenú v kapitole 9 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/.../EÚ¹, obsahuje správa o platbách 
vládam a miestnym a regionálnym 
verejným orgánom podrobnejšie 
informácie než tie, ktoré sa obvykle 
poskytujú v súvislosti s podnikmi 
pôsobiacimi v iných hospodárskych 
odvetviach. Tieto správy obsahujú určité 
informácie o súvislostiach a druhoch 
platieb porovnateľných s platbami, ktoré 
sa zverejňujú v rámci iniciatívy pre 
transparentnosť v ťažobnom priemysle 
(EITI), a poskytujú investorom
a občianskej spoločnosti informácie, ktoré 
im umožnia brať správne rady spoločností
a vlády na zodpovednosť za výdavky
a príjmy spojené s využívaním prírodných 
zdrojov vrátane pôdy a rýb, ako aj za 
udelené zákazky a koncesie. Táto 
iniciatíva je tiež doplnkom k akčnému 
plánu EÚ FLEGT (pre vynútiteľnosť 
práva, správu a obchod v lesnom 
hospodárstve)² a k nariadeniu týkajúcemu 
sa dreva³, ktoré od obchodníkov
s výrobkami z dreva vyžadujú, aby 
vykonávali hĺbkovú analýzu s cieľom 
zabrániť vstupu nelegálneho dreva na trh 
EÚ.
______________
¹ Zatiaľ neuverejnené v Úradnom 
vestníku; návrh smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o ročných účtovných 
závierkach, konsolidovaných účtovných 
závierkach a súvisiacich výkazoch 
určitých druhov podnikov 
(COM(2011)684 final).
² Schválená nariadením Rady (ES) č. 
2173/2005 z 20. decembra 2005 (Ú. v. EÚ 
L 347, 30.12.2005, s. 1).
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³ Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 
2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 
295, 12.11.2010, s. 23). Spoločnosti, ktoré 
dovážajú drevo v rámci dobrovoľných 
dohôd EÚ, budú oslobodené od tejto 
požiadavky.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2004/109/ES
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty vyžadujú od emitentov 
pôsobiacich v oblasti ťažobného 
priemyslu alebo v odvetví ťažby dreva
v primárnych lesoch podľa definície
v […], aby v zmysle kapitoly 9 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/../EÚ(*) vypracovali každoročnú
správu o platbách uhrádzaných vládam. 
Správa sa zverejňuje najneskôr šesť 
mesiacov po skončení každého finančného 
roka a zostane verejne dostupná najmenej 
päť rokov. Platby uhrádzané vládam sa 
vykazujú na konsolidovanej úrovni.

Členské štáty vyžadujú od emitentov, aby
v zmysle kapitoly 9 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/../EÚ(*) 
vypracovali každoročnú správu o platbách 
uhrádzaných vládam a miestnym
a regionálnym verejným orgánom. Správa 
sa zverejňuje najneskôr štyri mesiace po 
skončení každého účtovného obdobia
a zostane verejne dostupná najmenej desať 
rokov. Platby uhrádzané vládam sa 
vykazujú na konsolidovanej úrovni.
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Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť zverejňovať platby uhrádzané vládam a súvisiace dodatočné informácie by sa 
nemala obmedzovať na ťažobný priemysel a odvetvie ťažby dreva, keďže tieto informácie sú 
relevantné pre investorov vo všetkých odvetviach. Správy by mali zahŕňať aj platby uhrádzané 
orgánom na nižšej úrovni než na úrovni centrálnej vlády. V súlade s príslušnými právnymi 
predpismi USA by sa mala práva zverejniť najneskôr štyri mesiace po skončení každého 
účtovného obdobia. Informácie by mali ostať obvykle dostupné počas 10 rokov.


