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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Smoter pričujočega predloga revizije Direktive o preglednosti (COM(683)2011) je splošen: 
„zagotoviti visoko raven zaupanja vlagateljev z enako preglednostjo za izdajatelje vrednostnih 
papirjev in vlagatelje v celotni Evropski uniji“. 

Pripravljavec mnenja želi izraziti podporo enemu od pomembnejših vidikov tega 
zakonodajnega predloga, in sicer uvedbi načela dodatnih zahtev glede plačil, ki jih vladam 
(tudi tretjih držav) nakazujejo podjetja iz EU, ki opravljajo dejavnost v ekstraktivni industriji 
in sektorju izkoriščanja gozdov, ko so njihovi vrednostni papirji sprejeti v trgovanje na 
finančnih trgih v EU. Pripravljavec mnenja pa ne želi, da bi bile te nove zahteve omejene na 
ta sektorja, saj so tovrstne informacije zelo pomembne za vlagatelje v vseh sektorjih.

Že sedaj uvodna izjava 14 Direktive o preglednosti (2004/109/ES) na ravni EU priporoča 
državam članicam, naj spodbujajo družbe, ki kotirajo na borzi in opravljajo svojo osnovno 
dejavnost v ekstraktivni industriji, da v svojih letnih računovodskih izkazih razkrijejo plačila 
vladam. Na podlagi te direktive pa to zaenkrat ni obvezujoča zahteva. Zato se tovrstna plačila 
vladi določene države običajno ne razkrijejo. Vendar so ti zneski pogoj za vsak pristop do 
dobrega upravljanja na področju obdavčenja, ki hoče biti uspešen, pa tudi za zmožnost 
vlagateljev in civilne družbe, da od upravnih odborov družbe in od vlad terjajo odgovornost. 

Načelo „objavi, koliko si plačal“ je neobhodno, da se spodbuja preglednost in družbena 
odgovornost podjetij, da se terja odgovornost vlad za uporabo virov njihovih držav in da se 
izboljša dobro upravljanje na področju obdavčitve v tretjih državah ter pomaga pri razvoju teh 
držav. Pripravljavec mnenja za Odbor za mednarodno trgovino želi, da bi bili vlagatelji iz EU 
vodilni na področju preglednosti in družbene odgovornosti podjetij pri opravljanju dejavnosti 
v drugih državah. Preglednost pri plačilih vladam bo zaradi javnega nadzora prispevala k 
boljšemu upravljanju s prihodki iz izkoriščanja virov teh držav. Brez javnega nadzora lahko 
upravljanje hitro postane nenadzorovano, prihodki iz virov pa privedejo do revščine, 
korupcije in konfliktov. Tovrstna plačila lahko tudi resno ovirajo spoštovanje načel trgovine, 
ki je utemeljena na pravilih, in sicer na škodo družb, ki poslujejo pošteno, še posebej tistih, ki 
kotirajo tudi na borzah v ZDA.

Tudi industrija je s pobudo za preglednost ekstraktivne industrije (EITI) priznala, da 
izboljšanje preglednosti in odgovornosti prispeva k dobremu upravljanju in pošteni 
konkurenci. EITI je globalni projekt, ki ga vodijo države gostiteljice in spodbuja preglednost 
prihodkov na ravni držav. 35 držav je že zelo daleč pri izvajanju te pobude in 60 največjih 
naftnih, plinskih in rudarskih družb se je zavezalo, da bodo podpirale EITI. Pobuda je dobila 
tudi podporo več kot 80 globalnih investicijskih institucij, ki skupaj upravljajo z več kot 16 
bilijoni USD premoženja. EITI podpirajo tudi številne vlade ter Evropska komisija in 
mednarodne organizacije. Pobudi naj bi se kmalu pridružile ZDA.

Trenutno v EU ni vladnih ukrepov, ki bi ustrezali tej pobudi. Predlog Evropske komisije, kot 
ta navaja v njegovi obrazložitvi, je primerljiv z zakonom „Dodd-Frank“ v ZDA, ki je bil 
sprejet julija 2010. V ZDA je Dodd-Frankov zakon o reformi Wall Streeta in varstvu 
potrošnikov iz leta 2010 (v njegovem dvostrankarskem oddelku 1504 poznan tudi kot predpis 
Cardin-Lugar) naložil Komisiji za vrednostne papirje in borzo (KVP), da sprejme pravila, v 
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skladu s katerimi morajo družbe v ekstraktivni industriji (naftne, plinske in rudarske družbe), 
registrirane pri tej komisiji, javno poročajo o plačilih vladam. Na žalost končna faza določitve 
teh pravil še ni zaključena. Podobna zaveza je bila sprejeta v sklepni izjavi vrha skupine G8 v 
Deauvillu maja 2011, ta pa še ni bila uresničena v notranjem pravu držav iz te skupine. 

S tem, ko se bo Evropska unija postavila v vodilno vlogo pri reševanju tega vprašanja, bo 
spodbudila tudi svoje poglavitne partnerje v skupini G8 in drugje, da sledijo in sprejmejo 
podobne ukrepe. Družbe iz EU bi s tem dobile veliko prednost v smislu podobe podjetij pri 
opravljanju njihovih dejavnosti v tujini. Od junija 2010 Hong Kong že izvaja nove predpise o 
poročanju, ki za naftna in rudarska podjetja, ki kotirajo na hongkonški borzi, predpisujejo 
poročanje za vsako državo posebej.

V tej razpravi je Evropski parlament v več resolucijah pokazal odločnost pri podpiranju 
obveznega poročanja za ekstraktivne sektorje. Poleg tega tovrstne okrepljene zahteve po 
razkritju dopolnjujejo pobudo EITI v boju proti korupciji, ne da bi vplivale na odnose EU s 
tretjimi državami, vključno s trgovino in naložbami, povezanimi z ekstraktivnimi 
industrijami. Pobuda dopolnjuje tudi akcijski načrt Evropske unije za izvrševanje zakonodaje, 
upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT) v boju proti nezakonitemu izkoriščanju 
prvotnih gozdov.

Zato so spremembe iz pričujočega mnenja, ki jih predlaga njegov pripravljavec, usmerjene v 
to, da se v primerjavi s predlogom Komisije zahteve po razkritju razširijo. Medtem ko se v 
predlogu v njegovi trenutni obliki daje izdajateljem šest mesecev časa po koncu vsakega 
poslovnega leta za razkritje tovrstnih plačil,imajo v ZDA izdajatelji iz ZDA za to dva do tri 
mesece časa, tisti, ki niso iz ZDA, pa štiri mesece. Ta vidik je treba uskladiti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam bi morali izdajatelji, katerih 
vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na 
reguliranem trgu in opravljajo dejavnost v 
ekstraktivni industriji ali v primarni 
gozdarski industriji, v ločenem letnem 

(7) Za zagotovitev boljše preglednosti 
plačil vladam izdajatelji, katerih vrednostni 
papirji so sprejeti v trgovanje na 
reguliranem trgu, v letnem poročilu 
razkrijejo plačila vladam ter lokalnim in 
regionalnim javnim organom v državah, 
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poročilu razkriti plačila vladam v državah, 
kjer poslujejo. Poročilo bi moralo 
vsebovati oblike plačil, primerljiva s 
tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki 
sodelujejo v pobudi za preglednost 
ekstraktivne industrije (EITI) in civilni 
družbi dajejo informacije, da jim vlade 
držav, ki so bogate z viri, odgovarjajo za 
prejemke od izkoriščanja naravnih virov. 
Pobuda dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU 
izvrševanja zakonodaje, upravljanja in 
trgovanja na področju gozdov (FLEGT) 
in uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi 
izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se 
preprečilo nezakonito prihajanje lesa na 
trge EU. Zahteve so podrobno opredeljene 
v Poglavju 9 Direktive 2011/../EU 
Evropskega parlamenta in Sveta.

kjer poslujejo, in določene povezane 
informacije. Namen takšnega razkritja je 
omogočiti vlagateljem, da sprejemajo 
odločitve na podlagi boljših informacij, s 
čimer se izboljša upravljanje podjetij in 
njihova odgovornost ter prispeva k 
dobremu upravljanju na področju 
obdavčenja in k preprečevanju davčnih 
utaj. Zahteve so podrobno opredeljene v 
Poglavju 9 Direktive 2011/.../EU 
Evropskega parlamenta in Sveta.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila učinkovita, bi morala zahteva po poročanju o plačilih, vključevati plačila javnim 
organom na lokalni ali regionalni ravni. Poročanje zadovoljuje zahteve vlagateljev glede 
odgovornosti. Zagotovijo se tudi podatki o vsotah, ki so potrebni za podporo dobremu 
upravljanju na področju obdavčitve in za preprečevanje davčnih utaj; ti podatki so v podporo 
tudi civilni družbi, ko od svojih vlad zahteva odgovornost. Novo obveznost bi zelo cenili 
vlagatelji v vseh sektorjih in zato ne bi smela biti omejena na ekstraktivno industrijo in 
podjetja, ki opravljajo dejavnost izkoriščanja gozdov.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Za izdajatelje, ki opravljajo dejavnost 
v ekstraktivni industriji, kmetijstvu, 
ribištvu, proizvodnji energije v velikem 
obsegu, gradbenem sektorju ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov, poročilo o 
plačilih vladam ter lokalnim in 
regionalnim javnim organom vključuje 
informacije, ki so po svoji naravi 
podrobnejše od tistih, ki jih običajno 
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zagotovijo podjetja, ki opravljajo 
dejavnost v drugih gospodarskih sektorjih, 
ter so navedene za vsak projekt posebej, 
pod pogojem, da celotna letna plačila, 
povezana s projektom, presegajo prag 
pomembnosti, kot je opredeljen v Poglavju 
9 Direktive 2011/.../EU Evropskega 
parlamenta in Sveta1. Takšna poročila 
vsebujejo nekatere povezane informacije, 
pa tudi oblike plačil, primerljive s tistimi, 
ki jih razkrivajo podjetja, ki sodelujejo v 
pobudi za preglednost ekstraktivne 
industrije (EITI), ter vlagateljem in civilni 
družbi zagotavljajo informacije, s katerimi 
lahko terjajo odgovornost upravnih 
odborov podjetij in vlad za izdatke in 
prejemke, povezane z izkoriščanjem 
naravnih virov, vključno z zemljišči in 
staleži rib, ter za sklenjene pogodbe in 
dodeljene koncesije. Pobuda dopolnjuje 
tudi akcijski načrt EU za izvrševanje 
zakonodaje, upravljanje in trgovanje na 
področju gozdov (FLEGT)² in uredbo o 
lesu³,ki od trgovcev z lesnimi proizvodi 
zahteva, da ravnajo s potrebno skrbnostjo, 
da se prepreči nezakonito prihajanje lesa 
na trg EU.
______________
1 Še ni objavljen v Uradnem listu; predlog 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
o letnih računovodskih izkazih, 
konsolidiranih računovodskih izkazih in 
povezanih poročilih nekaterih oblik 
podjetij (COM(2011)0684 končno).
2 Kot je določeno z Uredbo Sveta (ES) 
št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 
(UL L 347, 30.12.2005, str. 1).
³ Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 
2010 o določitvi obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode (UL L 295, 12. 11. 2010, 
str. 23). Podjetja, ki uvažajo les v okviru 
prostovoljnih sporazumov EU, bodo 
opravičena iz teh zahtev.
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Or. en

Obrazložitev

Da bi bila učinkovita, bi morala zahteva po poročanju o plačilih, vključevati plačila javnim 
organom na lokalni ali regionalni ravni. Poročanje zadovoljuje zahteve vlagateljev glede 
odgovornosti. Zagotovijo se tudi podatki o zneskih, ki so potrebni za podporo dobremu 
upravljanju na področju obdavčitve in za preprečevanje davčnih utaj ter za podporo civilni 
družbi, ko od svojih vlad zahteva odgovornost. Predlog Komisije sicer obravnava specifična 
sektorja ekstraktivne industrije in izkoriščanja gozdov, ki sta bila skozi zgodovino vpletena v 
najbolj sporne projekte, vseeno pa je bilo področje uporabe direktive spremenjeno, da bi 
zajemalo sodobne probleme, kot so prilaščanje zemljišč v kmetijskem sektorju ter plačila, 
povezana z ribištvom, proizvodnjo energije v velikem obsegu in pogodbami v gradbenem 
sektorju.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2004/109/ES
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da izdajatelji, ki 
opravljajo dejavnost v ekstraktivni 
industriji ali v sektorju izkoriščanja 
prvotnih gozdov, kakor je opredeljena v 
[…], v skladu s Poglavjem 9 Direktive 
2011/../EU Evropskega parlamenta in 
Sveta, vsako leto pripravijo poročilo o 
plačilih vladam. Poročilo se objavi 
najpozneje šest mesecev po koncu vsakega 
poslovnega leta in je javno dostopno 
najmanj pet let. O plačilih vladam se 
poroča na konsolidirani ravni.

Države članice zahtevajo, da izdajatelji v 
skladu s Poglavjem 9 Direktive 2011/../EU 
Evropskega parlamenta in Sveta vsako leto 
pripravijo poročilo o plačilih vladam ter 
lokalnim in regionalnim javnim organom. 
Poročilo se objavi najpozneje štiri mesece
po koncu vsakega poslovnega leta in je 
javno dostopno najmanj deset let. O 
plačilih vladam se poroča na konsolidirani 
ravni.

Or. en

Obrazložitev

Obveznost razkritja plačil vladam in s tem povezanih dodatnih informacij ne bi smela biti 
omejena na ekstraktivno industrijo in sektor izkoriščanja gozdov, saj so tovrstne informacije 
pomembne za vlagatelje v vseh sektorjih. Poročanje bo moralo vključevati tudi plačila javnim 
organom pod ravnjo državne vlade. Poročilo se objavi najpozneje štiri mesece po koncu 
vsakega poslovnega leta, v skladu s primerljivo zakonodajo ZDA. Informacije bi morale ostati 
javno dostopne za običajno obdobje desetih let.
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