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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wnioskowi dotyczącemu dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów 
jednostek (COM(2011) 684) przyświeca kilka celów: 1) uproszczenie procedur dla 
mniejszych przedsiębiorstw; 2) zwiększenie jasności i porównywalności sprawozdań 
finansowych; 3) ochrona podstawowych potrzeb użytkowników służąca zachowaniu 
niezbędnych danych rachunkowych dla użytkowników. 

Czwartym celem niniejszego projektu dyrektywy jest wzmocnienie wymogów w zakresie 
jawności płatności dokonywanych na rzecz administracji rządowej przez przemysł 
wydobywczy i przedsiębiorstwa zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych. Sprawozdawca 
pragnie wyrazić poparcie dla tego ważnego aspektu niniejszego wniosku legislacyjnego, 
jakim jest ustanowienie szczegółowych wymogów dodatkowych wobec tych przedsiębiorstw. 
Jednakże również w przypadku wszystkich pozostałych sektorów taka informacja miałaby 
ogromną wartość dla inwestorów i organów podatkowych. Dlatego sprawozdawca proponuje 
kompromis, zgodnie z którym sporządzanie sprawozdań w podziale na kraje z płatności na 
rzecz administracji rządowej oraz lokalnych i regionalnych organów publicznych byłoby 
obowiązkiem wszystkich spółek giełdowych i wszystkich jednostek, podczas gdy bardziej 
szczegółowe sprawozdania z poszczególnych projektów stałyby się obowiązkowe jedynie dla 
przedsiębiorstw działających w konkretnych sektorach, czyli w sektorze wydobywczym, w 
wyrębie lasów pierwotnych, rolnictwie, rybołówstwie, sektorze wielkoskalowego 
wytwarzania energii i budownictwie.

Wraz z wnioskiem legislacyjnym w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących 
przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do 
obrotu na rynku regulowanym (COM(2011) 683), niniejszy wniosek legislacyjny dotyczący 
dyrektywy w sprawie sprawozdań finansowych zmieniłby sposób publicznego informowania 
przez przedsiębiorstwa w UE należące do wyżej wymienionych sektorów o płatnościach na 
rzecz administracji rządowej w państwach trzecich poprzez szczegółowe informowanie o 
poszczególnych projektach. Unijne przepisy nie wymagają obecnie, aby emitenci ujawniali 
płatności na rzecz administracji rządowej dokonywane w krajach, w których prowadzą 
działalność. Dlatego takie płatności na rzecz administracji rządowej w danym kraju zwykle 
nie są ujawniane.

„Opublikuj, ile płacisz” to zasada niezbędna dla wspierania przejrzystości i społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw. Jest to warunek wstępny, by zacząć rozliczać rządy z 
wykorzystywania ich zasobów i zwiększyć szanse rozwoju tych krajów poprzez zwalczanie 
korupcji i usprawnianie zarządzania. Bez tych danych niemożliwe jest osiągnięcie celu 
dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania. Sprawozdawca Komisji Handlu 
Międzynarodowego pragnie, by inwestorów z UE charakteryzował najwyższy poziom 
przejrzystości i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przy prowadzeniu działalności 
w państwach trzecich.

Ustanowienie tego typu sprawozdawczości dla przedsiębiorstw z UE nie wydaje się również 
przedwczesne. Fakt, że coraz więcej krajów przyjmujących przyłącza się do Inicjatywy 
Przejrzystości w Branżach Wydobywczych (EITI), a także inicjatywy prawodawcze i 
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regulacyjne w innych częściach świata (na przykład w Stanach Zjednoczonych i Hongkongu) 
pokazują, że nadszedł odpowiedni czas. 

Obejmując wiodącą rolę w tej kwestii Unia Europejska zachęci naszych najważniejszych 
partnerów w G8 i na innych forach do pójścia naszym śladem i przyjęcia podobnych 
środków. W trakcie debaty dotyczącej EITI Parlament Europejski wyraził zdecydowane 
poparcie dla obowiązkowych wymogów sprawozdawczości dla sektora wydobywczego. 

W przedmiotowej opinii zmiany zaproponowane przez sprawozdawcę mają na celu 
zwiększenie przydatności wymogów przejrzystości w porównaniu do projektu Komisji, w 
oparciu o wymogi określone w sekcji 1504 amerykańskiej ustawy Dodda-Franka, w której 
również przewidziano obowiązek publikowania płatności przez sektory wydobywcze. 
Również w tym kontekście przedłożony przez Komisję projekt dyrektywy zasługuje na duże 
uznanie.

Sektorowy zakres sektorów objętych wnioskiem został ostrożnie rozszerzony, aby stał się on 
skutecznym instrumentem oferującym rozwiązania w nowych międzynarodowych 
problematycznych dziedzinach, na przykład związanych z zawłaszczaniem ziemi i żądaniami 
łapówek w zamian za przyznanie kontraktów budowlanych. Słusznym rozwiązaniem jest 
objęcie całego łańcucha zaangażowanych jednostek, w tym wspólnych przedsięwzięć. 

Zdaniem sprawozdawcy ustanowienie progu wielkości płatności wymagających ujawnienia 
na poziomie płatności „istotnych dla otrzymującego je państwa” jest ważnym krokiem, ale 
zakłada się w nim, że obowiązek ujawniania powinien dotyczyć przedsiębiorstw każdej 
wielkości, a jedynie nieistotność ich płatności powinna wykluczać niektóre projekty i 
przedsiębiorstwa. Ustanowienie progu jest obowiązkiem współprawodawców i nie powinno 
być przekazywane Komisji w formie aktów delegowanych, co zaproponowała Komisja. 
Sprawozdawca proponuje ustanowienie progu na poziomie łącznej kwoty płatności 
związanych z projektem przekraczającej 100 000 EUR rocznie.

Inaczej niż w propozycji KE, w przepisach amerykańskich z obowiązku sprawozdawczości 
nie wyłącza się informacji o płatnościach, które byłyby trudne do uzyskania, lub informacji o 
płatnościach w przypadku, kiedy kraj przyjmujący zakazuje ich ujawniania. Dlatego 
sprawozdawca pragnie usunąć ten wyjątek, aby zapewnić zgodność między prawodawstwem 
UE i Stanów Zjednoczonych oraz by uniknąć tworzenia zachęty dla rządów do przyjmowania 
nowego prawodawstwa celem ukrywania otrzymywanych przez nie płatności.

POPRAWKI

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



PA\895622PL.doc 5/19 PE485.873v01-00

PL

Poprawka 1

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 leśnictwa oraz rozporządzenia 
w sprawie drewna, 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 oraz lokalnych i 
regionalnych organów publicznych, 
jednostki i jednostki interesu publicznego 
ujawniają raz w roku w sprawozdaniu 
płatności na rzecz administracji rządowej 
oraz lokalnych i regionalnych organów 
publicznych dokonywane w krajach, w 
których prowadzą one działalność. 
Sprawozdanie zawiera określone 
informacje kontekstowe. Publikacja 
takiego sprawozdania ma istotne 
znaczenie dla inwestorów, umożliwiając 
im podejmowanie decyzji opartych na 
lepszych informacjach, dzięki poprawie 
ładu korporacyjnego i zwiększeniu 
odpowiedzialności. Taka publikacja ma 
wesprzeć dobre rządy w dziedzinie 
opodatkowania oraz pomóc rozwiązać i 
zmniejszyć problem uchylania się od 
opodatkowania. W sprawozdaniu tym 
ujawnia się informacje dotyczące 
poszczególnych krajów, uwzględniając 
niektóre dodatkowe wymogi 
sprawozdawcze w odniesieniu do 
poszczególnych projektów realizowanych 
przez jednostki i jednostki publiczne w 
przemyśle wydobywczym, rolnictwie, 
rybołówstwie, sektorze wielkoskalowego 
wytwarzania energii, budownictwie lub 
zajmujące się wyrębem lasów 
pierwotnych. Niniejsza inicjatywa jest 
także uzupełnieniem planu działania UE na 
rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i 
handlu w dziedzinie leśnictwa oraz 
rozporządzenia w sprawie drewna, 
zawierającego wymóg, aby podmioty 
zajmujące się handlem produktami z 
drewna dokładały należytej staranności, 
aby zapobiec wprowadzaniu nielegalnego 
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drewna na unijny rynek.

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 requirements should apply to 
undertakings and public interest entities across all sectors and should be determined by the 
materiality of payments rather than the size of the undertaking. 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. 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 2
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Sprawozdania powinny służyć 
ułatwieniu rządom krajów bogatych w 
surowce wdrażanie zasad i kryteriów EITI, 
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, 

(33) Sprawozdania powinny służyć 
ułatwieniu rządom wdrażania standardów 
odpowiedzialności i przejrzystości 
równoważnym przynajmniej zasadom i
kryteriom EITI, a także rozliczanie 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, rolnictwie, 
rybołówstwie, sektorze wielkoskalowego 
wytwarzania energii, budownictwie lub 
zajmują się wyrębem lasów pierwotnych 
należy też ujawniać płatności dokonywane 
na rzecz administracji rządowych 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 
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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.

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 
100 000 EUR. W ciągu czterech lat od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
system sprawozdawczy będzie poddany 
przeglądowi i zostanie omówiony w 
sprawozdaniu Komisji. W ramach 
przeglądu analizuje się skuteczność 
systemu oraz uwzględnia się
uwarunkowania międzynarodowe, w tym 
kwestie konkurencyjności, 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

Uzasadnienie

Sprawozdania będą służyć rządom wszystkich krajów, nie tylko bogatych w surowce. Podczas 
gdy ogólnie sprawozdawczość w podziale na kraje jest wystarczająca, tylko wymienione 
sektory powinny sporządzać sprawozdania w podziale na projekty. Próg istotności nie 
powinien być określany w drodze aktu delegowanego, lecz musi być określany przez 
współprawodawców. Dane wystarczające do dokonania przeglądu systemu 
sprawozdawczości powinny być dostępne już po czterech latach od wejścia w życie dyrektywy, 
a nie po pięciu. Z uwagi na spójność polityki w przeglądzie należy uwzględnić kwestię 
bezpieczeństwa żywnościowego. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „jednostka działająca w przemyśle 1. „jednostka działająca w przemyśle 
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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 Rady;

wydobywczym” oznacza jednostkę 
prowadzącą jakąkolwiek działalność 
polegającą na badaniu, poszukiwaniu, 
odkrywaniu, eksploatacji, wydobyciu złóż i 
transporcie minerałów, innych produktów 
działalności górniczej i wydobywczej, ropy 
i gazu ziemnego, o których mowa w sekcji 
B działy 05–09 lub sekcji H dział 49.5
załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 
1893/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady;

Or. en

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. „jednostka działająca w rolnictwie” 
oznacza jednostkę prowadzącą 
jakąkolwiek działalność związaną z 
koncesjami, zakupem lub dzierżawą 
gruntów, o której mowa w sekcji A działy 
01.1-01.7 załącznika I do rozporządzenia 
(WE) nr 1893/2006.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – punkt 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. „jednostka działająca w rybołówstwie” 
oznacza jednostkę prowadzącą 
jakąkolwiek działalność związaną z 
koncesjami, o której mowa w sekcji A 
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dział 03 załącznika I do rozporządzenia 
(WE) nr 1893/2006.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – punkt 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. „jednostka działająca w sektorze 
wielkoskalowego wytwarzania energii” 
oznacza jednostkę prowadzącą 
jakąkolwiek działalność związaną z 
koncesjami, zakupem lub dzierżawą 
gruntów lub dystrybucją, o której mowa w 
sekcji D działy 35.1–35.2 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 1893/2006.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – punkt 1d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. „jednostka działająca w 
budownictwie” oznacza jednostkę 
prowadzącą jakąkolwiek działalność 
związaną z koncesjami i zamówieniami 
publicznymi, o której mowa w sekcji E 
działy 38.1–38.22 lub sekcji F załącznika I 
do rozporządzenia (WE) nr 1893/2006.

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – 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 jednostce 
sprawozdawczości operacyjnej działającej 
na podstawie jednej licencji, koncesji, 
umowy czy innego szczegółowego 
porozumienia prawnego bądź większej ich 
liczby, które powodują powstanie 
zobowiązań podatkowych lub 
parapodatkowych ze strony jednostki.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka zwiększa funkcjonalność dyrektywy, ponieważ porozumienia prawne 
wykorzystane tutaj jako podstawa dla definicji projektu są powszechnie stosowane w tych 
gałęziach przemysłu, a ich cechy charakterystyczne są dobrze rozumiane, podczas gdy 
wymogi sprawozdawczości wewnętrznej mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi 
przedsiębiorstwami. 

Poprawka 9

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 
jednostki i wszystkie jednostki interesu 
publicznego raz do roku sporządzały i 
ogłaszały sprawozdania dotyczące 
płatności na rzecz administracji rządowych
oraz lokalnych i regionalnych organów 
publicznych, jak również niektórych 
informacji kontekstowych określonych w 
art. 38. Sprawozdanie obejmuje 
informacje na temat działalności 
jednostek zależnych, stowarzyszonych, 
wspólnych przedsięwzięć, stałych 
przedstawicielstw i innych ustaleń 
handlowych w zakresie, w jakim 
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podlegają one konsolidacji w rocznym 
sprawozdaniu finansowym danej 
jednostki.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogu publikowania informacji na temat płatności dokonywanych na rzecz administracji 
rządowych, jak również niektórych informacji kontekstowych nie należy ograniczać do 
przemysłu wydobywczego czy wyrębu lasów pierwotnych. Jak stwierdził Parlament 
Europejski w dniu 8 marca 2011 r. w swojej rezolucji dotyczącej opodatkowania i rozwoju, 
jakość sprawozdawczości finansowej ma kluczowe znaczenie dla skutecznego 
przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania i byłaby jednakowo korzystna dla 
inwestorów we wszystkich sektorach, w ten sposób przyczyniając się do dobrych rządów w 
dziedzinie opodatkowania na całym świecie. Sprawozdawczość powinna obejmować różne 
formy ugruntowane w międzynarodowej działalności gospodarczej. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sprawozdanie obejmuje następujące 
kwestie, jeżeli mają one znaczenie dla 
rządu, do którego sprawozdanie jest 
skierowane:

1. Sprawozdanie obejmuje następujące 
kwestie:

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) łączna kwota płatności, w tym 
świadczeń rzeczowych, przekazanych na 
rzecz każdej administracji rządowej w 
ciągu roku obrotowego;

a) łączna kwota płatności, w tym 
świadczeń rzeczowych, przekazanych na 
rzecz każdej administracji rządowej, w tym 
lokalnych i regionalnych organów 
publicznych, w ciągu roku obrotowego;
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Uzasadnienie

Wiele płatności może trafiać na szczeble niższe niż rząd centralny i należy je uwzględnić w 
sprawozdawczości.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) łączna kwota w podziale na rodzaje 
płatności, w tym świadczeń rzeczowych, 
przekazanych na rzecz każdej administracji 
rządowej w ciągu roku obrotowego;

b) łączna kwota w podziale na rodzaje 
płatności, w tym świadczeń rzeczowych, 
przekazanych na rzecz każdej administracji 
rządowej, w tym lokalnych i regionalnych 
organów publicznych, w ciągu roku 
obrotowego;

Or. en

Uzasadnienie

Wiele płatności może trafiać na szczeble niższe niż rząd centralny i należy je uwzględnić w 
sprawozdawczości.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku gdy płatności te zostały 
przyznane na określony projekt, kwoty 
poszczególnych rodzajów płatności, w tym 
świadczeń rzeczowych, przekazanych z 
tytułu każdego takiego projektu w ciągu 
roku obrotowego, a także łączna kwota 
płatności przekazanych z tytułu każdego 
takiego projektu.

c) w przypadku jednostek działających w 
przemyśle wydobywczym, rolnictwie, 
rybołówstwie, sektorze wielkoskalowego 
wytwarzania energii, budownictwie i 
zajmujących się wyrębem lasów 
pierwotnych, w przypadku których stosuje 
się próg istotności na poziomie łącznej 
kwoty płatności przekraczającej 100 000 
EUR, w przypadku gdy płatności te zostały 
przyznane na określony projekt, kwoty 
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poszczególnych rodzajów płatności, w tym 
świadczeń rzeczowych, przekazanych z 
tytułu każdego takiego projektu w ciągu 
roku obrotowego, a także łączna kwota 
płatności przekazanych z tytułu każdego 
takiego projektu;

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczość dotycząca poszczególnych projektów powinna być ograniczona do 
płatności na rzecz administracji rządowej dokonywanych przez jednostki działające w 
przemyśle wydobywczym, rolnictwie, rybołówstwie, sektorze wielkoskalowego wytwarzania 
energii, budownictwie i zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych, o ile łączna kwota takich 
płatności przekracza próg w wysokości 100 000 EUR.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przychody netto ze sprzedaży według 
głównych kategorii działalności;

Or. en

Uzasadnienie

Te informacje są niezbędne dla inwestorów i organów podatkowych, aby dokonać 
porównania podatków płaconych przez jednostki z ich działalnością gospodarczą, co 
umożliwi lepsze zrozumienie podatków płaconych przez jednostki w ramach różnych 
jurysdykcji.

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wielkość produkcji według głównych 
kategorii działalności;
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Uzasadnienie

Te informacje są niezbędne dla inwestorów i organów podatkowych, aby dokonać 
porównania podatków płaconych przez jednostki z ich działalnością gospodarczą, co 
umożliwi lepsze zrozumienie podatków płaconych przez jednostki w ramach różnych 
jurysdykcji.

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) koszty pracy i liczba pracowników;

Or. en

Uzasadnienie

Te informacje są niezbędne dla inwestorów i organów podatkowych, aby dokonać 
porównania podatków płaconych przez jednostki z ich działalnością gospodarczą, co 
umożliwi lepsze zrozumienie podatków płaconych przez jednostki w ramach różnych 
jurysdykcji.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) całkowity koszt pieniężny operacji;

Or. en

Uzasadnienie

Te informacje są niezbędne dla inwestorów i organów podatkowych, aby dokonać 
porównania podatków płaconych przez jednostki z ich działalnością gospodarczą, co 
umożliwi lepsze zrozumienie podatków płaconych przez jednostki w ramach różnych 
jurysdykcji.
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Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ce) produkcyjne aktywa trwałe na koniec 
roku oraz odnośna amortyzacja 
skumulowana;

Or. en

Uzasadnienie

Te informacje są niezbędne dla inwestorów i organów podatkowych, aby dokonać 
porównania podatków płaconych przez jednostki z ich działalnością gospodarczą, co 
umożliwi lepsze zrozumienie podatków płaconych przez jednostki w ramach różnych 
jurysdykcji.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera cf)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cf) zysk netto przed opodatkowaniem wraz 
z odnośnymi środkami pieniężnymi i 
odroczonym podatkiem zgodnie z zasadą 
memoriału;

Or. en
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Uzasadnienie

Te informacje są niezbędne dla inwestorów i organów podatkowych, aby dokonać 
porównania podatków płaconych przez jednostki z ich działalnością gospodarczą, co 
umożliwi lepsze zrozumienie podatków płaconych przez jednostki w ramach różnych 
jurysdykcji.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cg) wartość księgowa netto rzeczowych 
aktywów trwałych znajdujących się w 
każdym kraju.

Or. en

Uzasadnienie

Te informacje są niezbędne dla inwestorów i organów podatkowych, aby dokonać 
porównania podatków płaconych przez jednostki z ich działalnością gospodarczą, co 
umożliwi lepsze zrozumienie podatków płaconych przez jednostki w ramach różnych 
jurysdykcji.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podatek od zysków; b) podatek od zysków i stosowana 
efektywna stawka podatku;

Or. en
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Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) płatności na rzecz państwowych sił 
bezpieczeństwa za usługi z zakresu 
bezpieczeństwa;

Or. en

Uzasadnienie

Ta informacja jest potrzebna inwestorom do oszacowania kosztów operacyjnych.

Poprawka 23

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.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
ujawnia się w odniesieniu do 
poszczególnych krajów, z wyjątkiem 
informacji, o których mowa w lit. c), które 
ujawnia się w odniesieniu do 
poszczególnych projektów, pod 
warunkiem że suma płatności związanych 
z konkretnym projektem przekracza 100 
000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja istotności ma kluczowe znaczenie dla skuteczności wymogów dotyczących 
ujawniania informacji i dlatego powinna zostać raczej sformułowana przez 
współprawodawców w samej dyrektywie niż przez Komisję w akcie delegowanym.
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Poprawka 24

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

Uzasadnienie

Według Komisji Europejskiej takie prawodawstwo występuje obecnie bardzo rzadko. Nie 
należy zachęcać rządów do przyjmowania takiego prawodawstwa w celu ukrywania 
otrzymywanych płatności.

Poprawka 25

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. 

1. Państwo członkowskie nakazuje, aby 
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. Sprawozdanie to 
stanowi część rocznego sprawozdania 
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23 ust. 1–6 niniejszej dyrektywy. finansowego.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje przeglądu wdrażania i 
skuteczności niniejszego rozdziału, 
szczególnie jeśli chodzi o zakres 
obowiązków sprawozdawczych, a także 
zasady sporządzania sprawozdań dla 
poszczególnych projektów, a następnie 
sporządza stosowne sprawozdanie. W 
przeglądzie należy również uwzględnić
sytuację międzynarodową i 
przeanalizować skutki dla 
konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw 
energii. Przegląd należy ukończyć w ciągu 
pięciu lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie należy 
przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, w razie potrzeby wraz z wnioskiem 
ustawodawczym.

Komisja dokonuje przeglądu wdrażania i 
skuteczności niniejszego rozdziału, 
szczególnie jeśli chodzi o zakres 
obowiązków sprawozdawczych, a także 
zasady sporządzania sprawozdań dla 
poszczególnych projektów, a następnie 
sporządza stosowne sprawozdanie. W 
przeglądzie uwzględnia się również 
sytuację międzynarodową i analizuje się
skutki dla konkurencyjności, 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
bezpieczeństwa dostaw energii. Dokonuje 
się również przeglądu wykazu sektorów, 
dla których wymaga się sprawozdania z 
poszczególnych projektów. Przegląd 
kończy się najpóźniej w ciągu czterech lat 
od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. Sprawozdanie należy 
przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, w razie potrzeby wraz z wnioskiem 
ustawodawczym.

Or. en


