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Pozměňovací návrh 101
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Roční finanční výkazy musí podávat 
věrný a poctivý obraz o stavu majetku a 
závazků, finanční situaci a zisku nebo 
ztrátě podniku. Za tímto účelem je nutno 
předepsat povinné členění rozvahy a 
výsledovky a minimální obsah komentáře 
k finančním výkazům a zprávy vedení 
společnosti. V souladu se zásadou, podle 
níž je třeba myslet především na malé a 
střední podniky, by měly být nejprve 
v právních předpisech plně harmonizovány 
povinné požadavky na malé podniky. 
V zájmu eliminace neúměrné zátěže by 
neměly být členské státy oprávněny po 
těchto subjektech požadovat předkládání 
dalších informací. Členské státy jsou však 
oprávněny uložit další požadavky 
podnikům středním a velkým.

(6) Roční finanční výkazy musí podávat 
věrný a poctivý obraz o stavu majetku a 
závazků, finanční situaci a zisku nebo 
ztrátě podniku. Věrný a poctivý obraz je 
minimální normou pro předkládání účetní 
závěrky, aby bylo možné plnit závazky 
vedení společnosti, jejichž součástí je, že 
společnost je fungujícím podnikem díky 
tomu, že její čistá aktiva v rozvaze jsou 
dostatečná pro to, aby pokryla nároky 
věřitelů 1. Aby bylo možné tento test 
provést, platí, že aktiva nejsou uváděna ve 
větší míře, než je jejich realizovatelná 
výše, a musí být započítány potenciální 
závazky a potenciální podmíněná pasiva. 
Rovněž je nutno předepsat povinné členění 
rozvahy a výsledovky a minimální obsah 
komentáře k finančním výkazům a zprávy 
vedení společnosti. V souladu se zásadou, 
podle níž je třeba myslet především na 
malé a střední podniky, by měly být 
nejprve v právních předpisech plně 
harmonizovány povinné požadavky na 
malé podniky. V zájmu eliminace 
neúměrné zátěže by neměly být členské 
státy oprávněny po těchto subjektech 
požadovat předkládání dalších informací. 
Členské státy jsou však oprávněny uložit 
další požadavky podnikům středním a 
velkým.

__________________
1Evropský soudní dvůr, rozsudek ze dne 
27. června 1996, věc C-234/64, Tomberger 
vs. Gebrüder von der Wettern (Sb. rozh. 
1996, s. I-03133); a rozsudek ze dne 
14. září 1999, věc C-275/97, DE + ES 
Bauunternehmung (Sb. rozh. 1999, s. I-
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05331).1Viz také článek 15 druhé 
směrnice v oblasti práva obchodních 
společností 77/91/EHS ze dne 13. prosince 
1976 o koordinaci ochranných opatření, 
která jsou na ochranu zájmů společníků a 
třetích osob vyžadována v členských 
státech od společností ve smyslu čl. 58 
druhého pododstavce Smlouvy při 
zakládání akciových společností a při 
udržování a změně jejich základního 
kapitálu, za účelem dosažení 
rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst. L 
26, 31.1.1977, s. 1), jenž rovněž stanovuje 
test čistých aktiv pro určení toho, zda 
může být dividenda vyplacena.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, co v oblasti práva znamená věrný a poctivý obraz, neboť existovaly na 
různých místech případy nejasností, kdy bylo zaváděno něco jiného, než jaký je současný 
význam ve smyslu práva. Tyto odlišnosti mají potom ve vztahu k tomu, co jsou požadavky na 
věrný a poctivý obraz, nadbytečnou povahu a dochází k narušování funkčních požadavků na 
účetní závěrku vzniklých na základě těchto požadavků. Komise nesprávně předpokládá, že 
věrný a poctivý obraz je produkt vyplývající z norem, ačkoli je to ve skutečnosti zcela 
samostatná základní norma.

Pozměňovací návrh 102
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Členské státy jsou vyzývány k tomu, 
aby vyvinuly elektronické systémy 
zveřejňování výkazů, jež podnikům 
umožní předkládat údaje ze svého 
účetnictví včetně povinných finančních 
výkazů pouze jednou a v podobě, která 
k těmto údajům poskytne snadný přístup a 
možnost využití více uživatelům. Tyto 
systémy by však neměly představovat zátěž 

(27) Pro podniky se sídlem v Evropské 
unii by byl velmi prospěšný 
harmonizovaný elektronický formát pro 
výkaznictví, neboť by to usnadnilo 
vytvoření systému jediného kontaktního 
místa pro podávání zpráv, které by mohlo 
být využíváno i v jiných oblastech. 
Sestavování finančních výkazů v jazyce 
pro podnikové výkaznictví (XBRL) by 
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pro malé a střední podniky. proto mělo být povinné s účinností od 
1. ledna 2018, a to poté, co uplyne doba 
potřebná pro přípravu a testování. 
Zavedení tohoto systému by však nemělo 
představovat zátěž pro malé a střední 
podniky.

Or. de

Pozměňovací návrh 103
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Roční finanční výkazy a 
konsolidované finanční výkazy by měly 
být předmětem auditu. Požadavek, aby 
auditorský výrok stanovil, zda roční, 
případně konsolidované finanční výkazy 
představují věrný a poctivý obraz 
v souladu s obecnými zásadami účetního 
výkaznictví, nepředstavuje omezení 
rozsahu tohoto výroku, nýbrž upřesňuje 
souvislosti, v nichž je vyjadřován. 
Povinnému auditu by neměly podléhat 
roční finanční výkazy malých podniků, 
neboť audit může pro tyto podniky 
představovat výraznou administrativní 
zátěž; v případě řady podniků navíc 
zastávají postavení společníků a členů 
vedení tytéž osoby, které takové ujištění 
třetí strany o finančních výkazech tedy 
potřebují jen v omezeném rozsahu.

(31) Roční finanční výkazy a 
konsolidované finanční výkazy by měly 
být předmětem auditu. Požadavek, aby 
auditorský výrok stanovil, zda roční, 
případně konsolidované finanční výkazy 
představují věrný a poctivý obraz. 
Povinnému auditu by neměly podléhat 
roční finanční výkazy malých podniků, 
neboť audit může pro tyto podniky 
představovat výraznou administrativní 
zátěž; v případě řady podniků navíc 
zastávají postavení společníků a členů 
vedení tytéž osoby, které takové ujištění 
třetí strany o finančních výkazech tedy 
potřebují jen v omezeném rozsahu.

Or. en

Odůvodnění

Věrný a poctivý obraz je zcela samostatným cílem, jak se promítá i do bodu odůvodnění 6, a 
nikoli produktem nějaké jiné snahy, což by text, který se navrhuje vypustit, znamenal. Účetní 
směrnice a standardy IFRS jako rámce pro účetní výkaznictví musí obojí být v souladu se 
zásadou věrného a poctivého obrazu, a nikoli naopak.
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Pozměňovací návrh 104
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) V zájmu větší transparentnosti plateb 
odváděných ve prospěch vlád by měly 
velké podniky a subjekty veřejného zájmu, 
jež působí v těžebním průmyslu a v odvětví 
těžby dřeva v původních lesích, 
každoročně ve zvláštním výkazu 
zveřejňovat platby významného objemu, 
jež odvádějí vládám zemí, v nichž působí. 
Tyto podniky působí v zemích bohatých na 
přírodní zdroje, zejména ropu, zemní plyn, 
ostatní nerostné suroviny a původní lesy. 
Tento výkaz by měl uvádět druhy plateb, 
jež jsou srovnatelné s platbami, které 
zveřejňují podniky zapojené do iniciativy 
pro transparentnost těžebního průmyslu 
(EITI). 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.

(32) V zájmu větší transparentnosti plateb 
odváděných ve prospěch vlád by měly 
velké podniky a subjekty veřejného zájmu 
každoročně ve výkazu zveřejňovat platby, 
jež odvádějí vládám zemí, v nichž působí. 
Tyto podniky působí v zemích bohatých na 
přírodní zdroje, zejména ropu, zemní plyn, 
ostatní nerostné suroviny a původní lesy. 
Výkaz, který by měl být součástí 
komentáře k finančnímu výkazu, by měl 
zahrnovat i některé související údaje. 
Cílem těchto opatření je umožnit 
investorům přijímat informovanější 
rozhodnutí, zlepšit správu a řízení 
společností a jejich odpovědnost a přispět 
k omezení daňových úniků. Výkaz by měl 
zahrnovat údaje zveřejněné v členění 
podle zemí a v případě podniků, které jsou 
činné v těžebním průmyslu nebo v odvětví 
těžby dřeva v původních lesích, i některé 
dodatečné požadavky na vykazování údajů 
v členění podle projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) V zájmu větší transparentnosti plateb 
odváděných ve prospěch vlád by měly 

(32) V zájmu větší transparentnosti plateb 
odváděných ve prospěch vlád by měly 
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velké podniky a subjekty veřejného zájmu, 
jež působí v těžebním průmyslu a v odvětví 
těžby dřeva v původních lesích, 
každoročně ve zvláštním výkazu 
zveřejňovat platby významného objemu, 
jež odvádějí vládám zemí, v nichž působí. 
Tyto podniky působí v zemích bohatých na 
přírodní zdroje, zejména ropu, zemní plyn, 
ostatní nerostné suroviny a původní lesy. 
Tento výkaz by měl uvádět druhy plateb, 
jež jsou srovnatelné s platbami, které 
zveřejňují podniky zapojené do iniciativy 
pro transparentnost těžebního průmyslu 
(EITI). 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.

velké podniky a subjekty veřejného zájmu 
v rámci svých ročních finančních výkazů 
zveřejňovat platby významného objemu, 
jež odvádějí vládám zemí, v nichž působí. 
Tyto podniky, které působí v zemích 
bohatých na přírodní zdroje, zejména ropu, 
zemní plyn, ostatní nerostné suroviny a 
původní lesy, by měly ve svých ročních 
finančních výkazech uvádět druhy plateb, 
jež jsou srovnatelné s platbami, které 
zveřejňují podniky zapojené do iniciativy 
pro transparentnost těžebního průmyslu 
(EITI). 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Françoise Castex

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) V zájmu větší transparentnosti plateb 
odváděných ve prospěch vlád by měly 
velké podniky a subjekty veřejného zájmu, 
jež působí v těžebním průmyslu a v odvětví 
těžby dřeva v původních lesích, 
každoročně ve zvláštním výkazu 
zveřejňovat platby významného objemu, 
jež odvádějí vládám zemí, v nichž působí. 
Tyto podniky působí v zemích bohatých na 
přírodní zdroje, zejména ropu, zemní plyn, 
ostatní nerostné suroviny a původní lesy. 
Tento výkaz by měl uvádět druhy plateb, 
jež jsou srovnatelné s platbami, které 
zveřejňují podniky zapojené do iniciativy 

(32) V zájmu větší transparentnosti plateb 
odváděných ve prospěch vlád by měly 
velké podniky a subjekty veřejného zájmu 
jako součást ročních výkazů zveřejňovat 
platby významného objemu, jež odvádějí 
vládám zemí, v nichž působí, a některé 
další související informace. Tyto podniky 
působí v zemích bohatých na přírodní 
zdroje, zejména ropu, zemní plyn, ostatní 
nerostné suroviny a původní lesy. Tento 
výkaz by měl uvádět druhy plateb, jež jsou 
srovnatelné s platbami, které zveřejňují 
podniky zapojené do iniciativy pro 
transparentnost těžebního průmyslu (EITI). 
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pro transparentnost těžebního průmyslu 
(EITI). 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.

Tyto údaje by měly být součástí výročního 
výkazu a měly by zahrnovat druhy plateb 
v návaznosti na ty, jež jsou zveřejňovány 
v rámci EITI, a poskytnout občanské 
společnosti, včetně investorů, další 
související informace. Výkaz by měl 
uvádět činnosti dceřiných podniků, 
přidružených podniků, společných 
podniků, stálých provozoven a dalších 
obchodních režimů v rozsahu, v jakém 
jsou konsolidovány v ročních finančních 
výkazech dotčených podniků nebo 
subjektů, i obrat (včetně obratu třetí 
strany a obratu v rámci skupiny) podniků, 
na jehož základě může vzniknout nárok 
na platbu, a podle jednotlivých zemí zisky 
před zdaněním, efektivní daňové sazby, 
celkový počet zaměstnanců a úhrn jejich 
platů, výdaje na investice do 
dlouhodobých aktiv během vykazovaného 
období a v případě podniků, které 
vykonávají činnosti v těžebním průmyslu 
nebo v odvětví těžby dřeva, objemy 
produkce. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) V zájmu větší transparentnosti plateb 
odváděných ve prospěch vlád by měly 
velké podniky a subjekty veřejného zájmu, 
jež působí v těžebním průmyslu a v odvětví 

(32) V zájmu větší transparentnosti plateb 
odváděných ve prospěch vlád by měly 
velké podniky a subjekty veřejného zájmu, 
jež působí v těžebním průmyslu a v odvětví 
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těžby dřeva v původních lesích, 
každoročně ve zvláštním výkazu 
zveřejňovat platby významného objemu, 
jež odvádějí vládám zemí, v nichž působí. 
Tyto podniky působí v zemích bohatých na 
přírodní zdroje, zejména ropu, zemní plyn, 
ostatní nerostné suroviny a původní lesy. 
Tento výkaz by měl uvádět druhy plateb, 
jež jsou srovnatelné s platbami, které 
zveřejňují podniky zapojené do iniciativy 
pro transparentnost těžebního průmyslu 
(EITI). 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.

těžby dřeva v původních lesích, v rámci 
svých ročních finančních výkazů 
zveřejňovat platby, jež odvádějí vládám 
zemí, v nichž působí. Tyto podniky působí 
v zemích bohatých na přírodní zdroje, 
zejména ropu, zemní plyn, ostatní nerostné 
suroviny a původní lesy. Tento výkaz by 
měl uvádět druhy plateb v návaznosti na 
ty, které zveřejňují podniky zapojené do 
iniciativy pro transparentnost těžebního 
průmyslu (EITI). 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) V zájmu větší transparentnosti plateb 
odváděných ve prospěch vlád by měly 
velké podniky a subjekty veřejného zájmu, 
jež působí v těžebním průmyslu a v odvětví 
těžby dřeva v původních lesích, 
každoročně ve zvláštním výkazu 
zveřejňovat platby významného objemu, 
jež odvádějí vládám zemí, v nichž působí. 
Tyto podniky působí v zemích bohatých na 
přírodní zdroje, zejména ropu, zemní plyn, 
ostatní nerostné suroviny a původní lesy. 
Tento výkaz by měl uvádět druhy plateb, 
jež jsou srovnatelné s platbami, které 
zveřejňují podniky zapojené do iniciativy 
pro transparentnost těžebního průmyslu 
(EITI). Tato iniciativa rovněž doplňuje 

(32) V zájmu větší transparentnosti plateb 
odváděných ve prospěch vlád by měly 
velké podniky a subjekty veřejného zájmu, 
jež působí v těžebním průmyslu, 
každoročně ve zvláštním výkazu 
zveřejňovat platby významného objemu, 
jež odvádějí vládám zemí, v nichž působí. 
Tyto podniky působí v zemích bohatých na 
přírodní zdroje, zejména ropu a zemní 
plyn. Tento výkaz by měl uvádět druhy 
plateb, jež jsou srovnatelné s platbami, 
které zveřejňují podniky zapojené do 
iniciativy pro transparentnost těžebního 
průmyslu (EITI).
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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.

Or. de

Pozměňovací návrh 109
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Tyto výkazy by měly vládám zemí 
bohatých na zdroje pomoci naplňovat 
zásady a kritéria iniciativy EITI a 
zodpovídat se občanům za platby, které 
jim odvádějí podniky působící v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích, které na území 
pod jejich jurisdikcí působí. Tento výkaz 
by měl uvádět údaje v členění podle zemí 
a podle projektů za předpokladu, že je 
projekt (např. koncese, zeměpisná oblast 
apod.) pokládán za vykazující jednotku 
nejnižší úrovně, na níž daný podnik 
sestavuje pravidelné interní zprávy vedení 
společnosti, a že jsou k těmto projektům 
přiřazeny určité platby. Vzhledem 
k obecnému cíli podporovat v těchto 
zemích řádnou správu věcí veřejných by 
měla být významnost zveřejňovaných 
plateb posuzována podle přijímající vlády. 
Ohledně významnosti by bylo možno 
upravit různá kritéria, např. určitou 
absolutní výši platby či procentní limit 
(např. platby přesahující určité procento z 
HDP dané země), s tím, že tato kritéria lze 
vymezit v aktu v přenesené pravomoci. 
Účelnost tohoto režimu vykazování by 
měla podléhat přezkumu ze strany 

(33) Platby odváděné vládám by měly být 
ve výkazech velkých podniků nebo 
subjektů veřejného zájmu, které jsou 
činné v těžebním průmyslu a v odvětví 
těžby dřeva v původních lesích, 
zveřejňovány také v členění podle 
projektů, rozumí-li se projektem smlouva, 
licence, pronájem, koncese nebo jiná 
právní dohoda, na jejímž základě 
společnosti vzniká daňová povinnost a 
závazky z příjmů v každé zemi, kde 
působí; v případě, že jim platební závazky 
vznikly na jiném základě, provádí se 
zveřejnění na tomto základě. Požadavky 
týkající se zveřejňování údajů v členění 
podle projektů by však měly být omezeny 
na projekty, u nichž celkové platby 
přesahují 50 000 EUR. Výkaz by měl 
uvádět druhy plateb, jež jsou srovnatelné 
s platbami, které zveřejňují podniky 
zapojené do iniciativy pro transparentnost 
těžebního průmyslu (EITI). Tato 
iniciativa rovněž doplňuje akční plán EU 
FLEGT (prosazování práva, správa a 
obchod v oblasti lesnictví)1 a nařízení 
v oblasti dřeva2, jež ukládají obchodníkům 
s dřevařskými výrobky, aby vykonávali 
náležitou péči za účelem zabránění vstupu 
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Komise, jenž bude proveden do pěti let od 
vstupu této směrnice v platnost a o němž 
bude ve stejné lhůtě podána zpráva. Tento 
přezkum by měl posoudit účelnost tohoto 
režimu a měl by přihlédnout 
k mezinárodnímu vývoji, včetně hledisek 
konkurenceschopnosti a zabezpečení 
dodávek energie. Dále by měl zohlednit 
zkušenosti zpracovatelů a uživatelů údajů 
o platbách a posoudit, zdali by bylo 
vhodné zahrnout do tohoto režimu i další 
informace o platbách, např. efektivní 
daňové sazby, a údaje o příjemci, např. 
údaje o jeho bankovním účtu.

nezákonně vytěženého dřeva na trh EU. 
Tyto výkazy by měly vládám zemí 
bohatých na zdroje pomoci naplňovat 
zásady a kritéria iniciativy EITI a 
zodpovídat se občanům za platby, které 
jim odvádějí podniky působící v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích, které působí na 
území pod jejich jurisdikcí.

______________
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2005:347:0001:0006:EN:PDF
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010. 
Společnosti dovážející dřevařské výrobky 
v rámci dobrovolných dohod EU budou od 
tohoto požadavku osvobozeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Tyto výkazy by měly vládám zemí 
bohatých na zdroje pomoci naplňovat 
zásady a kritéria iniciativy EITI a 
zodpovídat se občanům za platby, které jim 
odvádějí podniky působící v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích, které na území 
pod jejich jurisdikcí působí. Tento výkaz 
by měl uvádět údaje v členění podle zemí a 
podle projektů za předpokladu, že je 
projekt (např. koncese, zeměpisná oblast 

(33) Tyto výkazy by měly vládám 
pomáhat v zodpovídání se občanům za 
platby, které jim odvádějí podniky, které 
působí na území pod jejich jurisdikcí. 
Výkazy by měly uvádět údaje v členění 
podle zemí. V případě podniků činných 
v těžebním průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v přírodních lesích by údaje měly 
být uváděny rovněž v členění podle 
projektů, kde projekt je pokládán za 
totožný s činnostmi upravenými licencí, 
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apod.) pokládán za vykazující jednotku 
nejnižší úrovně, na níž daný podnik 
sestavuje pravidelné interní zprávy vedení 
společnosti, a že jsou k těmto projektům 
přiřazeny určité platby. Vzhledem 
k obecnému cíli podporovat v těchto 
zemích řádnou správu věcí veřejných by 
měla být významnost zveřejňovaných 
plateb posuzována podle přijímající vlády. 
Ohledně významnosti by bylo možno 
upravit různá kritéria, např. určitou 
absolutní výši platby či procentní limit 
(např. platby přesahující určité procento 
z HDP dané země), s tím, že tato kritéria 
lze vymezit v aktu v přenesené pravomoci. 
Účelnost tohoto režimu vykazování by 
měla podléhat přezkumu ze strany Komise, 
jenž bude proveden do pěti let od vstupu 
této směrnice v platnost a o němž bude ve 
stejné lhůtě podána zpráva. Tento přezkum 
by měl posoudit účelnost tohoto režimu a 
měl by přihlédnout k mezinárodnímu 
vývoji, včetně hledisek 
konkurenceschopnosti a zabezpečení 
dodávek energie. Dále by měl zohlednit 
zkušenosti zpracovatelů a uživatelů údajů 
o platbách a posoudit, zdali by bylo 
vhodné zahrnout do tohoto režimu i další 
informace o platbách, např. efektivní 
daňové sazby, a údaje o příjemci, např. 
údaje o jeho bankovním účtu.

pronájmem, koncesí nebo podobnou 
právní dohodou. Za předpokladu, že 
jakékoli platební závazky vznikly na jiném 
základě, provádí se výkaznictví na tomto 
základě. Vzhledem k obecnému cíli 
podporovat řádnou správu věcí veřejných 
by měla být podána zpráva o každém 
druhu platby, u kterého se má za to, že má 
podstatný dopad na hospodářství dané 
země nebo na společnost na místní, 
regionální či vnitrostátní úrovni, a 
všechny prahové hodnoty by měly odrážet 
tyto dopady. Měla by se zavést pravidla, 
která zajistí, že prahové hodnoty nebude 
možné obcházet. Účelnost tohoto režimu 
vykazování by měla podléhat přezkumu ze 
strany Komise, jenž bude proveden do 
dvou let od vstupu této směrnice v platnost 
a o němž bude ve stejné lhůtě podána 
zpráva. Tento přezkum by měl přihlédnout 
k mezinárodnímu vývoji, pokroku na cestě 
k celosvětovým normám v této oblasti a 
zprávě o dopadech tohoto předpisu na 
třetí země, zejména při dosahování cíle 
větší transparentnosti plateb odváděných 
vládám.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Tyto výkazy by měly vládám zemí 
bohatých na zdroje pomoci naplňovat 
zásady a kritéria iniciativy EITI a 
zodpovídat se občanům za platby, které jim 

(33) Zveřejněné údaje by měly vládám 
zemí bohatých na zdroje pomoci – vedle 
jiných norem pro předkládání zpráv na 
dobrovolném základě – naplňovat zásady a 
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odvádějí podniky působící v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích, které na území 
pod jejich jurisdikcí působí. Tento výkaz 
by měl uvádět údaje v členění podle zemí 
a podle projektů za předpokladu, že je 
projekt (např. koncese, zeměpisná oblast 
apod.) pokládán za vykazující jednotku 
nejnižší úrovně, na níž daný podnik 
sestavuje pravidelné interní zprávy vedení 
společnosti, a že jsou k těmto projektům 
přiřazeny určité platby. Vzhledem 
k obecnému cíli podporovat v těchto 
zemích řádnou správu věcí veřejných by 
měla být významnost zveřejňovaných 
plateb posuzována podle přijímající vlády. 
Ohledně významnosti by bylo možno 
upravit různá kritéria, např. určitou 
absolutní výši platby či procentní limit 
(např. platby přesahující určité procento 
z HDP dané země), s tím, že tato kritéria 
lze vymezit v aktu v přenesené pravomoci. 
Účelnost tohoto režimu vykazování by 
měla podléhat přezkumu ze strany Komise, 
jenž bude proveden do pěti let od vstupu 
této směrnice v platnost a o němž bude ve 
stejné lhůtě podána zpráva. Tento přezkum 
by měl posoudit účelnost tohoto režimu a 
měl by přihlédnout k mezinárodnímu 
vývoji, včetně hledisek 
konkurenceschopnosti a zabezpečení 
dodávek energie. Dále by měl zohlednit 
zkušenosti zpracovatelů a uživatelů údajů 
o platbách a posoudit, zdali by bylo vhodné 
zahrnout do tohoto režimu i další 
informace o platbách, např. efektivní 
daňové sazby, a údaje o příjemci, např. 
údaje o jeho bankovním účtu.

kritéria iniciativy EITI a zodpovídat se 
občanům za platby, které jim odvádějí 
podniky, které působí na území pod jejich 
jurisdikcí. Údaje by měly být uvedené 
odděleně podle jednotlivých zemí a 
projektů za předpokladu, že je projekt 
pokládán za vykazující jednotku nejnižší 
úrovně (např. smlouva, licence, pronájem 
nebo jiná právní dohoda, na jejímž 
základě podnik provozuje svou činnost a 
vznikají mu specifické závazky) a že jsou 
k těmto projektům přiřazeny určité platby, 
jestliže jakákoli jednotlivá platba či 
souhrn plateb stejného druhu bude 
převyšovat částku 100 000 EUR. Účelnost 
tohoto režimu vykazování by měla 
podléhat přezkumu ze strany Komise, jenž 
bude proveden tří let od vstupu této 
směrnice v platnost a o němž bude ve 
stejné lhůtě podána zpráva. Tento přezkum 
by měl posoudit účelnost tohoto režimu a 
měl by přihlédnout k mezinárodnímu 
vývoji, včetně hledisek 
konkurenceschopnosti a zabezpečení 
dodávek energie. Dále by měl zohlednit 
zkušenosti zpracovatelů a uživatelů údajů 
o platbách a posoudit, zdali by bylo vhodné 
zahrnout do tohoto režimu i další finanční 
informace a údaje o příjemci, např. údaje 
o jeho bankovním účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Tyto výkazy by měly vládám zemí 
bohatých na zdroje pomoci naplňovat 
zásady a kritéria iniciativy EITI a 
zodpovídat se občanům za platby, které jim 
odvádějí podniky působící v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby dřeva 
v původních lesích, které na území pod 
jejich jurisdikcí působí. Tento výkaz by 
měl uvádět údaje v členění podle zemí a 
podle projektů za předpokladu, že je 
projekt (např. koncese, zeměpisná oblast 
apod.) pokládán za vykazující jednotku 
nejnižší úrovně, na níž daný podnik 
sestavuje pravidelné interní zprávy vedení 
společnosti, a že jsou k těmto projektům 
přiřazeny určité platby. Vzhledem 
k obecnému cíli podporovat v těchto 
zemích řádnou správu věcí veřejných by 
měla být významnost zveřejňovaných 
plateb posuzována podle přijímající vlády. 
Ohledně významnosti by bylo možno 
upravit různá kritéria, např. určitou 
absolutní výši platby či procentní limit 
(např. platby přesahující určité procento 
z HDP dané země), s tím, že tato kritéria 
lze vymezit v aktu v přenesené pravomoci. 
Účelnost tohoto režimu vykazování by 
měla podléhat přezkumu ze strany Komise, 
jenž bude proveden do pěti let od vstupu 
této směrnice v platnost a o němž bude ve 
stejné lhůtě podána zpráva. Tento přezkum 
by měl posoudit účelnost tohoto režimu a 
měl by přihlédnout k mezinárodnímu 
vývoji, včetně hledisek 
konkurenceschopnosti a zabezpečení 
dodávek energie. Dále by měl zohlednit 
zkušenosti zpracovatelů a uživatelů údajů 
o platbách a posoudit, zdali by bylo vhodné 
zahrnout do tohoto režimu i další 
informace o platbách, např. efektivní 
daňové sazby, a údaje o příjemci, např. 
údaje o jeho bankovním účtu.

(33) Tyto výkazy by měly vládám zemí 
bohatých na zdroje pomoci naplňovat 
zásady a kritéria iniciativy EITI a 
zodpovídat se občanům za platby, které jim 
odvádějí podniky působící v oblasti 
těžebního průmyslu, které na území pod 
jejich jurisdikcí působí. Tento výkaz by 
měl uvádět údaje v členění podle zemí. 
Vzhledem k obecnému cíli podporovat 
v těchto zemích řádnou správu věcí 
veřejných by měla být významnost 
zveřejňovaných plateb posuzována podle 
přijímající vlády. Ohledně významnosti by 
bylo možno upravit různá kritéria, např. 
určitou absolutní výši platby či procentní 
limit (např. platby přesahující určité 
procento z HDP dané země), s tím, že tato 
kritéria lze vymezit v aktu v přenesené 
pravomoci. Účelnost tohoto režimu 
vykazování by měla podléhat přezkumu ze 
strany Komise, jenž bude proveden do pěti 
let od vstupu této směrnice v platnost a 
o němž bude ve stejné lhůtě podána zpráva. 
Tento přezkum by měl posoudit účelnost 
tohoto režimu a měl by přihlédnout 
k mezinárodnímu vývoji, včetně hledisek 
konkurenceschopnosti a zabezpečení 
dodávek energie. Dále by měl zohlednit 
zkušenosti zpracovatelů a uživatelů údajů 
o platbách a posoudit, zdali by bylo vhodné 
zahrnout do tohoto režimu i další 
informace o platbách, např. efektivní 
daňové sazby, a údaje o příjemci, např. 
údaje o jeho bankovním účtu.

Or. de



AM\901349CS.doc 15/92 PE489.397v01-00

CS

Pozměňovací návrh 113
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Tyto výkazy by měly vládám zemí 
bohatých na zdroje pomoci naplňovat 
zásady a kritéria iniciativy EITI a 
zodpovídat se občanům za platby, které jim 
odvádějí podniky působící v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích, které na území 
pod jejich jurisdikcí působí. Tento výkaz 
by měl uvádět údaje v členění podle zemí a 
podle projektů za předpokladu, že je 
projekt (např. koncese, zeměpisná oblast 
apod.) pokládán za vykazující jednotku 
nejnižší úrovně, na níž daný podnik 
sestavuje pravidelné interní zprávy vedení 
společnosti, a že jsou k těmto projektům 
přiřazeny určité platby. Vzhledem 
k obecnému cíli podporovat v těchto 
zemích řádnou správu věcí veřejných by 
měla být významnost zveřejňovaných 
plateb posuzována podle přijímající vlády. 
Ohledně významnosti by bylo možno 
upravit různá kritéria, např. určitou 
absolutní výši platby či procentní limit 
(např. platby přesahující určité procento 
z HDP dané země), s tím, že tato kritéria 
lze vymezit v aktu v přenesené pravomoci. 
Účelnost tohoto režimu vykazování by 
měla podléhat přezkumu ze strany Komise, 
jenž bude proveden do pěti let od vstupu 
této směrnice v platnost a o němž bude ve 
stejné lhůtě podána zpráva. Tento přezkum 
by měl posoudit účelnost tohoto režimu a 
měl by přihlédnout k mezinárodnímu 
vývoji, včetně hledisek 
konkurenceschopnosti a zabezpečení 
dodávek energie. Dále by měl zohlednit 
zkušenosti zpracovatelů a uživatelů údajů 
o platbách a posoudit, zdali by bylo vhodné 

(33) Tyto výkazy by měly vládám zemí 
bohatých na zdroje pomoci naplňovat 
zásady a kritéria iniciativy EITI a 
zodpovídat se občanům za platby, které jim 
odvádějí podniky působící v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích, které na území 
pod jejich jurisdikcí působí. Tento výkaz 
by měl uvádět údaje v členění podle 
jednotlivých zemí a podle úrovně 
národní/federální, celostátní/regionální a 
místní vlády. Měla by se stanovit taková 
opatření, aby v rámci celkové mezní 
hodnoty pro zveřejnění byly zohledněny 
cíl podporovat v těchto zemích řádnou 
správu věcí veřejných a omezovat zneužití 
významného množství vládních příjmů; 
tato mezní hodnota by měla vzít v úvahu i 
nutnost reagovat na požadavek větší 
transparentnosti a to, že je nutné najít 
vyvážený poměr mezi náklady a přínosy a 
konkurenceschopností evropských 
podniků. Účelnost tohoto režimu 
vykazování by měla podléhat přezkumu ze 
strany Komise, jenž bude proveden do tří 
let od vstupu této směrnice v platnost a 
o němž bude ve stejné lhůtě podána zpráva. 
Tento přezkum by měl posoudit účelnost 
tohoto režimu a měl by přihlédnout 
k mezinárodnímu vývoji, včetně hledisek 
konkurenceschopnosti a zabezpečení 
dodávek energie. Dále by měl zohlednit 
zkušenosti zpracovatelů a uživatelů údajů 
o platbách a posoudit, zdali by bylo vhodné 
omezit nebo rozšířit požadavky na 
zveřejňování nebo posílit a prosazovat 
podpůrná opatření, jako například 
budování kapacit (rozvoj kapacity a 
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zahrnout do tohoto režimu i další 
informace o platbách, např. efektivní 
daňové sazby, a údaje o příjemci, např. 
údaje o jeho bankovním účtu.

potenciálu oblasti, kam směřují investice) 
ve třetích zemích.

Or. it

Pozměňovací návrh 114
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Účelnost tohoto režimu vykazování 
plateb odváděných vládám by měla 
podléhat přezkumu ze strany Komise, jenž 
bude proveden do čtyř let od vstupu této 
směrnice v platnost a o němž bude ve 
stejné lhůtě podána zpráva. Tento 
přezkum by měl posoudit účelnost tohoto 
režimu a měl by přihlédnout 
k mezinárodnímu vývoji, včetně hledisek 
konkurenceschopnosti a zabezpečení 
dodávek energie. Posoudí také, zda by 
vykazovací povinnosti podniků, které 
působí v těžebním průmyslu nebo 
v odvětví těžby dřeva v původních lesích, 
měly být rozšířeny i na některá další 
odvětví, především na odvětví rybolovu. 
Dále by měl zohlednit zkušenosti 
zpracovatelů a uživatelů údajů o platbách 
a posoudit, zdali by bylo vhodné zahrnout 
do tohoto režimu i další informace 
o platbách, např. efektivní daňové sazby, 
a údaje o příjemci, např. údaje o jeho 
bankovním účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles



AM\901349CS.doc 17/92 PE489.397v01-00

CS

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) V zájmu zohlednění budoucích změn 
v právních předpisech členských států a 
Unie, jež se týkají forem podniků, by měla 
být Komise v souvislosti s aktualizací 
seznamů podniků v přílohách I a II 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy. Použití aktů v přenesené 
pravomoci je i v zájmu změny kritérií 
velikosti podniku, neboť v průběhu času 
bude jejich reálná hodnota vlivem inflace 
klesat. Je zvláště důležité, aby Komise 
během své přípravné práce prováděla 
potřebné konzultace, a to i na expertní 
úrovni. V zájmu relevantní a náležité míry 
zveřejňování plateb, jež podniky v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích odvádějí vládám, 
a v zájmu jednotného uplatňování této 
směrnice by měla být Komise v souvislosti 
se specifikací pojmu významnosti plateb 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy.

(35) V zájmu zohlednění budoucích změn 
v právních předpisech členských států a 
Unie, jež se týkají forem podniků, by měla 
být Komise v souvislosti s aktualizací 
seznamů podniků v přílohách I a II 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy. Použití aktů v přenesené 
pravomoci je i v zájmu změny kritérií 
velikosti podniku, neboť v průběhu času 
bude jejich reálná hodnota vlivem inflace 
klesat. Je zvláště důležité, aby Komise 
během své přípravné práce prováděla 
potřebné konzultace, a to i na expertní 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Françoise Castex

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) V zájmu zohlednění budoucích změn 
v právních předpisech členských států a 
Unie, jež se týkají forem podniků, by měla 
být Komise v souvislosti s aktualizací 
seznamů podniků v přílohách I a II 
zmocněna přijímat akty v přenesené 

(35) Použití aktů v přenesené pravomoci 
je v zájmu změny kritérií velikosti 
podniku, neboť v průběhu času bude 
jejich reálná hodnota vlivem inflace 
klesat. Komise by proto měla být 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
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pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy. Použití aktů v přenesené 
pravomoci je i v zájmu změny kritérií 
velikosti podniku, neboť v průběhu času 
bude jejich reálná hodnota vlivem inflace 
klesat. Je zvláště důležité, aby Komise 
během své přípravné práce prováděla 
potřebné konzultace, a to i na expertní 
úrovni. V zájmu relevantní a náležité míry 
zveřejňování plateb, jež podniky v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích odvádějí vládám, 
a v zájmu jednotného uplatňování této 
směrnice by měla být Komise v souvislosti 
se specifikací pojmu významnosti plateb 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy.

pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy s cílem upravit kritéria velikosti 
podniku v nezbytné míře pro 
kompenzování vlivů inflace. Je zvláště 
důležité, aby Komise během své přípravné 
práce prováděla potřebné konzultace, a to i 
na expertní úrovni. Aby bylo zajištěno, že 
platby, jež podniky v oblasti těžebního 
průmyslu a v odvětví těžby dřeva 
v původních lesích odvádějí vládám, 
nebude třeba vykazovat, budou-li 
dodrženy rovnocenné požadavky na 
předkládání výkazů, měla by být Komise 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) V zájmu zohlednění budoucích změn 
v právních předpisech členských států a 
Unie, jež se týkají forem podniků, by měla 
být Komise v souvislosti s aktualizací 
seznamů podniků v přílohách I a II 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy. Použití aktů v přenesené 
pravomoci je i v zájmu změny kritérií 
velikosti podniku, neboť v průběhu času 
bude jejich reálná hodnota vlivem inflace 
klesat. Je zvláště důležité, aby Komise 
během své přípravné práce prováděla 
potřebné konzultace, a to i na expertní 
úrovni. V zájmu relevantní a náležité míry 
zveřejňování plateb, jež podniky v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby dřeva 

(35) V zájmu zohlednění budoucích změn 
v právních předpisech členských států a 
Unie, jež se týkají forem podniků, by měla 
být Komise v souvislosti s aktualizací 
seznamů podniků v přílohách I a II 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy. Použití aktů v přenesené 
pravomoci je i v zájmu změny kritérií 
velikosti podniku, neboť v průběhu času 
bude jejich reálná hodnota vlivem inflace 
klesat. Je zvláště důležité, aby Komise 
během své přípravné práce prováděla 
potřebné konzultace, a to i na expertní 
úrovni. V zájmu relevantní a náležité míry 
zveřejňování plateb, jež podniky v oblasti 
těžebního průmyslu odvádějí vládám, a 
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v původních lesích odvádějí vládám, a 
v zájmu jednotného uplatňování této 
směrnice by měla být Komise v souvislosti 
se specifikací pojmu významnosti plateb 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy.

v zájmu jednotného uplatňování této 
směrnice by měla být Komise v souvislosti 
se specifikací pojmu významnosti plateb 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy.

Or. de

Pozměňovací návrh 118
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je oprávněna pozměňovat 
seznamy podniků uvedené v přílohách I a 
II a zmíněné v odstavci 1 prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 42.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Kapitál se definuje s ohledem na 
pravidla pro udržování kapitálu a omezení 
rozdělování zisku stanovená ve druhé 
směrnici Rady 77/91/EHS ze dne 
13. prosince 1976 o koordinaci 
ochranných opatření, která jsou na 
ochranu zájmů společníků a třetích osob 
vyžadována v členských státech od 
společností ve smyslu čl. 54 odst. 2 
Smlouvy při zakládání akciových 
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společností a při udržování a změně jejich 
základního kapitálu, za účelem dosažení 
rovnocennosti těchto opatření1.
______________
1 Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 1.

Or. xm

Odůvodnění

Výraz „kapitál a rezervní fondy“ se v této směrnici používá, a není přitom řádně definován. 
Tento pojem by tedy měl rovněž být přizpůsoben pojmu „kapitál a rezervy“ dle práva 
v oblasti obchodních společností, a to na základě směrnice 77/91/EHS ze dne 13. prosince 
1976, a dále sladěn s udržováním kapitálu a ochranou věřitele. 

Pozměňovací návrh 120
Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Aby se zohledňovaly rozdíly v rámci 
evropské hospodářské struktury, mají 
členské státy možnost navýšit nebo snížit 
mezní hodnoty pro malé podniky a malé 
skupiny, jak jsou definovány výše 
v odstavcích 1 a 4.

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Aby se zohledňoval vliv inflace, 
Komise bude definice uvedené 

vypouští se



AM\901349CS.doc 21/92 PE489.397v01-00

CS

v odstavcích 1 až 5 tohoto článku 
pravidelně kontrolovat a v případě potřeby 
je i pozměňovat prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 42, 
přičemž bude přihlížet k mírám inflace, 
jak jsou zveřejňovány v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Pro malé země jsou již nyní mezní hodnoty uvedené v článku 3 velmi vysoké. Další úprava by 
narušila transparentnost, zveřejňování a informace pro dotčené zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 122
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Aby se zohledňoval vliv inflace, 
Komise bude definice uvedené 
v odstavcích 1 až 5 tohoto článku 
pravidelně kontrolovat a v případě potřeby 
je i pozměňovat prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 42, 
přičemž bude přihlížet k mírám inflace, jak 
jsou zveřejňovány v Úředním věstníku 
Evropské unie.

10. Aby se zohledňoval vliv inflace, 
Komise bude definice uvedené 
v odstavcích 1 až 5 tohoto článku 
pravidelně kontrolovat a v případě potřeby 
je i pozměňovat, přičemž bude přihlížet 
k mírám inflace, jak jsou zveřejňovány 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2



PE489.397v01-00 22/92 AM\901349CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou od jiných než malých 
podniků vyžadovat, aby do ročních 
finančních výkazů zahrnovaly kromě 
dokumentů uvedených v prvním 
pododstavci i další výkazy.

Členské státy mohou od podniků 
vyžadovat, aby do ročních finančních 
výkazů zahrnovaly kromě dokumentů 
uvedených v prvním pododstavci i další 
výkazy.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož tento článek je stejně dobrovolný, není nutné povolovat členským státům, aby 
vyžadovaly od malých podniků další informace, jež jdou nad rámec informací požadovaných 
dle této směrnice.

Pozměňovací návrh 124
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Roční finanční výkazy musí podávat 
pravdivý a věrný obraz o aktivech, 
pasivech, finanční pozici a zisku či ztrátě 
podniku. Pokud by použití této směrnice 
k podání pravdivého a věrného obrazu 
o aktivech, pasivech, finanční pozici a 
zisku či ztrátě podniku nedostačovalo, 
poskytnou se doplňující informace.

3. Roční finanční výkazy musí podávat 
pravdivý a věrný obraz o aktivech, 
pasivech, finanční pozici a zisku či ztrátě 
podniku.

Or. en

Odůvodnění

V odstraněném textu se promítá stejná chyba Komise, jako byla vysvětlena v bodě odůvodnění 
6. Věrný a poctivý obraz je minimální normou, která zaručí předkládání čistých aktiv ve 
správné výši, a není to něco, co by bylo možné vyřešit tím, že se předloží doplňující informace 
ve formě komentáře.
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Pozměňovací návrh 125
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Jazyk pro podnikové výkaznictví 
(eXtensible Business Reporting 

Language)
1. S účinností od 1. ledna 2012 se všechny 
finanční výkazy sestavují v jazyku pro 
podnikové výkaznictví (XBRL).
2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
42 s cílem stanovit formát XBRL a 
způsob, jakým má být toto ustanovení 
uplatněno v členských státech. Před 
přijetím aktu v přenesené pravomoci vydá 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
(ESMA) pro Komisi stanovisko ke 
specifikaci formátu.
3. Před přijetím aktů v přenesené 
pravomoci, které jsou uvedeny v odstavci 
2, provede Komise spolu s orgánem 
ESMA odpovídající posouzení možných 
formátů XBRL a uskuteční ve všech 
členských státech příslušné testy.

Or. de

Pozměňovací návrh 126
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) položky ve výsledovce a v rozvaze se 
prezentují s přihlédnutím k podstatě 
vykazované transakce nebo ujednání;

h) položky ve výsledovce a v rozvaze se 
mohou prezentovat s přihlédnutím 
k podstatě nebo formě vykazované 
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transakce nebo ujednání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) při vykazování, oceňování, prezentaci a 
zveřejňování v ročních finančních 
výkazech se přihlíží k významnosti 
příslušných položek.

j) při prezentaci a zveřejňování v ročních 
finančních výkazech se přihlíží 
k významnosti příslušných položek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 5 odst. 1 bodu i) mohou 
členské státy všem podnikům nebo 
kterýmkoli druhům podniků povolit nebo 
od nich vyžadovat, aby dlouhodobá aktiva 
přeceňovaly. Pokud vnitrostátní právo 
takovéto oceňování upravuje, definuje 
jeho obsah, limity a pravidla pro použití.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Článek 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Alternativní metoda pro oceňování 

reálnou hodnotou
1. Odchylně od čl. 5 odst. 1 písm. i) a za 
podmínek stanovených v tomto článku:
a) členské státy povolí všem podnikům či 
jakýmkoli druhům podniků oceňování 
finančních nástrojů (včetně derivátových 
finančních nástrojů) reálnou hodnotou, 
nebo to od nich budou vyžadovat;
b) členské státy mohou všem podnikům 
nebo jakýmkoli druhům podniků povolit 
oceňování určitých kategorií aktiv, 
s výjimkou finančních nástrojů, částkami 
stanovenými na základě jejich reálné 
hodnoty, nebo to od nich mohou 
vyžadovat.
Toto povolení či nařízení se může 
omezovat na konsolidované finanční 
výkazy.
2. Komoditní transakce, které jsou 
smluvní strany oprávněny vypořádat 
v hotovosti, nebo jiný finanční nástroj se 
pro účely této směrnice považují za 
derivátové finanční nástroje, s výjimkou 
případů, kdy jsou splněny následující 
podmínky:
a) byly uzavřeny a trvají, aby zajistily 
předpokládané požadavky podniku na 
nákup, prodej nebo použití komodity;
b) byly od svého vzniku určeny k tomuto 
účelu;
c) mají být vypořádány dodávkou 
komodity.
3. Ustanovení odst. 1 písm. a) se použije 
pouze na tato pasiva:
a) pasiva držená jako součást obchodního 
portfolia;
b) derivátové finanční nástroje.
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4. Ocenění podle odst. 1 písm. a) se 
nepoužije:
a) na nederivátové finanční nástroje 
držené do jejich splatnosti;
b) na poskytnuté úvěry a pohledávky 
vytvořené podnikem, které nejsou drženy 
k obchodování;
c) na účasti v dceřiných podnicích, 
přidružených podnicích a společných 
podnicích, na kapitálové nástroje 
emitované podnikem, smlouvy o 
podmíněném protiplnění při podnikové 
kombinaci a jiné finanční nástroje se 
zvláštními vlastnostmi, kvůli nimž by se 
měly podle obecného mínění účtovat 
odlišně od ostatních finančních nástrojů.
5. Odchylně od čl. 5 odst. 1 písm. i) 
mohou členské státy u všech aktiv a pasiv, 
která se v rámci systému zajišťovacího 
účetnictví v reálných hodnotách považují 
za zajištěné položky, nebo 
u identifikovaných částí takovýchto aktiv 
nebo pasiv povolit oceňování specifickou 
částkou vyžadovanou podle tohoto 
systému.
6. Odchylně od odstavců 3 a 4 tohoto 
článku mohou členské státy povolit nebo 
vyžadovat vykazování, oceňování a 
zveřejňování finančních nástrojů 
v souladu s mezinárodními účetními 
standardy přijatými ve shodě s nařízením 
(ES) č. 1606/2002.
7. Reálná hodnota ve smyslu tohoto 
článku se stanoví podle jedné 
z následujících hodnot:
a) podle tržní hodnoty u těch finančních 
nástrojů, pro které lze snadno 
identifikovat hodnověrný trh. Nelze-li 
tržní hodnotu pro některý nástroj snadno 
zjistit, ale lze ji zjistit pro jeho jednotlivé 
složky nebo pro podobný nástroj, je možné 
tržní hodnotu odvodit z tržní hodnoty jeho 
složek nebo podobného nástroje;
b) podle hodnoty vyplývající z obecně 
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uznávaných oceňovacích modelů a 
technik u těch nástrojů, u kterých nelze 
snadno identifikovat hodnověrný trh. Tyto 
oceňovací modely a techniky musí zajistit 
přijatelný odhad tržní hodnoty.
Finanční nástroje, které nelze spolehlivě 
ocenit žádnou z metod popsaných 
v písmenech a) a b), se oceňují na základě 
pořizovací ceny nebo výrobních nákladů.
8. Bez ohledu na čl. 5 odst. 1 písm. c) se 
v případě oceňování finančního nástroje 
reálnou hodnotou změna hodnoty 
zahrnuje do výsledovky. Avšak tato změna 
se zahrne přímo do fondu z přecenění na 
reálnou hodnotu, pokud:
a) je nástroj, o kterém je účtováno, 
zajišťovací nástroj v rámci systému 
zajišťovacího účetnictví, které umožňuje, 
aby některé nebo veškeré změny hodnoty 
nebyly uváděny ve výsledovce, nebo
b) se změna hodnoty týká kursového 
rozdílu vyplývajícího z měnové složky 
tvořící část čisté investice podniku 
v zahraničním subjektu.
Členské státy mohou povolit nebo 
vyžadovat, aby se změna hodnoty 
realizovatelného finančního aktiva, které 
není derivátovým finančním nástrojem, 
zahrnovala přímo do fondu z přecenění 
na reálnou hodnotu. Fond z přecenění na 
reálnou hodnotu se upraví, pokud částky 
v něm uvedené již nejsou nutné 
k uplatňování písmen a) a b).
9. Bez ohledu na čl. 5 odst. 1 písm. c) 
mohou členské státy všem podnikům nebo 
kterýmkoli druhům podniků povolit nebo 
od nich vyžadovat, aby v případě 
oceňování aktiv jiných než finančních 
nástrojů reálnou hodnotou uváděly 
změnu hodnoty do výsledovky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 130
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odchylně od čl. 5 odst. 1 písm. i) mohou 
členské státy u všech aktiv a pasiv, která se 
v rámci systému zajišťovacího účetnictví v 
reálných hodnotách považují za zajištěné 
položky, nebo u identifikovaných částí 
takovýchto aktiv nebo pasiv povolit 
oceňování specifickou částkou 
vyžadovanou podle tohoto systému.

5. Odchylně od čl. 5 odst. 1 písm. i) mohou 
členské státy u všech aktiv a pasiv, která se 
v rámci systému zajišťovacího účetnictví 
v reálných hodnotách považují za zajištěné 
položky, nebo u identifikovaných částí 
takovýchto aktiv nebo pasiv povolit 
oceňování specifickou částkou 
vyžadovanou podle tohoto systému, bude-
li uvedené v souladu se zásadou věrného a 
poctivého obrazu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že věrný a poctivý obraz je minimální normou, aby bylo možné vykonávat 
úkoly vedení ohledně trvání podniku a zákonnosti rozdělování, mohou být některé aspekty 
účetnictví v reálných hodnotách s uvedenou normou v rozporu. ESD shledal, že požadavky 
účetní směrnice se mohou uplatnit jen způsobem, který je v souladu se zásadou věrného a 
poctivého obrazu, a nikoli naopak.

Pozměňovací návrh 131
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Odchylně od odstavců 3 a 4 tohoto 
článku mohou členské státy povolit nebo 
vyžadovat vykazování, oceňování a 
zveřejňování finančních nástrojů v souladu 
s mezinárodními účetními standardy 
přijatými ve shodě s nařízením (ES) č. 
1606/2002.

6. Odchylně od odstavců 3 a 4 tohoto 
článku mohou členské státy povolit nebo 
vyžadovat vykazování, oceňování a 
zveřejňování finančních nástrojů v souladu 
s mezinárodními účetními standardy 
přijatými ve shodě s nařízením (ES) č. 
1606/2002, bude-li uvedené v souladu se 
zásadou věrného a poctivého obrazu.
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, co v oblasti práva znamená věrný a poctivý obraz, neboť existovaly na 
různých místech případy nejasností, kdy bylo zaváděno něco jiného, než jaký je současný 
význam ve smyslu práva. Tyto odlišnosti mají potom ve vztahu k tomu, co jsou požadavky na 
věrný a poctivý obraz, nadbytečnou povahu, a dochází k narušování funkčních požadavků na 
účetní závěrku vzniklých na základě těchto požadavků. Komise nesprávně předpokládá, že 
věrný a poctivý obraz je produkt vyplývající z norem, ačkoli je to ve skutečnosti zcela 
samostatná základní norma.

Pozměňovací návrh 132
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Členění rozvahy

Členské státy musí vyžadovat pro účely 
předkládání rozvahy jeden nebo oba 
způsoby členění uvedené v článcích 9 a 
9a. Umožní-li členský stát použití obou, 
musí podnikům dovolit, aby si vybraly, 
které z předepsaných členění přijmou.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Článek 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členění rozvahy Členění rozvahy – (A)

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 9 – Aktiva – písm. A – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(pokud vnitrostátní právní předpisy 
nestanoví, aby se splatný kapitál vykazoval 
v položce „kapitál a rezervní fondy“. 
V takovém případě musí být část 
splatného, avšak dosud nesplaceného 
kapitálu uvedena jako aktivum buď 
v položce A, nebo v položce C.II.5)).

(pokud vnitrostátní právní předpisy 
nestanoví, že splatný kapitál může být 
zahrnut v položce „kapitál a rezervní 
fondy“. V takovém případě musí být část 
splatného, avšak dosud nesplaceného 
kapitálu uvedena jako aktivum buď 
v položce A, nebo v položce C.II.5)).

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Členění rozvahy – (B)

A. Nesplacený upsaný kapitál
z toho splatný
(pokud vnitrostátní právní předpisy 
nestanoví, že splatný kapitál může být 
zahrnut v položce L. V takovém případě 
musí být část splatného, avšak dosud 
nesplaceného kapitálu uvedena buď 
v položce A, nebo v položce D.II.5)).
B. Zřizovací výdaje
jak jsou stanoveny vnitrostátními 
právními předpisy, pokud tyto předpisy 
povolují jejich vykazování v aktivech. 
Vnitrostátní předpisy mohou rovněž 
stanovit, že zřizovací výdaje budou 
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vykazovány jako první položka 
nehmotných aktiv.
C. Dlouhodobá aktiva
I. Nehmotná aktiva
1. Náklady na vývoj, pokud vnitrostátní 
právní předpisy povolují jejich vykazování 
v aktivech.
2. Koncese, patenty, licence, ochranné 
známky a jiná ocenitelná práva a 
nehmotná aktiva, pokud byly:
a) pořízeny za úplatu a není třeba je 
vykazovat v položce C.I.3); nebo
b) vytvořeny vlastní činností a pokud 
vnitrostátní právní předpisy povolují jejich 
vykazování v aktivech.
3. Goodwill, pokud byl pořízen za úplatu.
4. Poskytnuté zálohy.
II. Hmotná aktiva
1. Pozemky a budovy.
2. Technická zařízení a stroje.
3. Jiná zařízení a inventář, nástroje a 
provozní vybavení.
4. Poskytnuté zálohy a nedokončená 
hmotná aktiva.
III. Finanční aktiva
1. Akcie a podíly v podnicích ve skupině.
2. Půjčky podnikům ve skupině.
3. Účasti.
4. Půjčky podnikům spojeným 
účastnickým vztahem.
5. Investice držené jako dlouhodobá 
aktiva.
6. Ostatní půjčky.
D. Krátkodobá aktiva
I. Zásoby
1. Suroviny a jiné spotřebované výkony.
2. Nedokončená výroba.
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3. Výrobky a zboží určené k dalšímu 
prodeji.
4. Poskytnuté zálohy.
II. Pohledávky
(U níže uvedených položek se musí 
odděleně uvést částky se zbytkovou dobou 
splatnosti delší než jeden rok.)
1. Pohledávky z obchodního styku.
2. Pohledávky za podniky ve skupině.
3. Pohledávky za podniky spojené 
účastnickým vztahem.
4. Ostatní pohledávky.
5. Pohledávky za upsaný splatný kapitál, 
dosud nesplacený (pokud vnitrostátní 
právní předpisy nestanoví, aby se splatný 
kapitál vykazoval v položce A).
6. Náklady a výnosy příštích období 
(pokud vnitrostátní právní předpisy 
nestanoví, aby se tyto položky vykazovaly 
v položce E).
III. Investice
1. Akcie a podíly v podnicích ve skupině.
2. Vlastní akcie nebo podíly (s uvedením 
jejich jmenovité hodnoty, nebo nemají-li 
jmenovitou hodnotu, s uvedením jejich 
účetní hodnoty), pokud vnitrostátní právní 
předpisy povolují jejich vykazování 
v rozvaze.
3. Ostatní investice.
IV. Bankovní a pokladní hotovost
E. Náklady a výnosy příštích období
(pokud vnitrostátní právní předpisy 
nestanoví, že se tyto položky vykazují 
v položce D.II.6.).
F. Závazky: částky se zbytkovou splatností 
do jednoho roku
1. Dluhopisy, z toho samostatně 
konvertibilní dluhopisy.
2. Závazky vůči úvěrovým institucím.
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3. Přijaté zálohy na smluvně podložené 
objednávky, pokud se nevykazují 
samostatně jako snížení zásob.
4. Závazky z obchodního styku.
5. Směnky k úhradě.
6. Závazky vůči podnikům ve skupině.
7. Závazky vůči podnikům spojeným 
účastnickým vztahem.
8. Ostatní závazky včetně daňových 
závazků a závazků ze sociálního 
zabezpečení.
9. Náklady a výnosy příštích období 
(pokud vnitrostátní právní předpisy 
nestanoví, aby se tyto položky vykazovaly 
v položce K).
G. Čistá krátkodobá aktiva/závazky (se 
zohledněním nákladů a výnosů příštích 
období, pokud se vykazují v položce E, a 
nákladů a výnosů příštích období, pokud 
se vykazují v položce K)
H. Celková výše aktiv minus krátkodobé 
závazky
I. Závazky: částky se zbytkovou splatností 
delší než jeden rok
1. Dluhopisy, z toho samostatně 
konvertibilní dluhopisy.
2. Závazky vůči úvěrovým institucím.
3. Přijaté zálohy na smluvně podložené 
objednávky, pokud se nevykazují 
samostatně jako snížení zásob.
4. Závazky z obchodního styku.
5. Směnky k úhradě.
6. Závazky vůči podnikům ve skupině.
7. Závazky vůči podnikům spojeným 
účastnickým vztahem.
8. Ostatní závazky včetně daňových 
závazků a závazků ze sociálního 
zabezpečení.
9. Náklady a výnosy příštích období 
(pokud vnitrostátní právní předpisy 
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nestanoví, aby se tyto položky vykazovaly 
v položce K).
J. Rezervy
1. Rezervy na penzijní a podobné závazky.
2. Rezervy daňové.
3. Ostatní rezervy.
Náklady a výnosy příštích období (pokud 
vnitrostátní právní předpisy nestanoví, aby 
se tyto položky vykazovaly v položce F.9. 
nebo I.9. nebo v obou těchto položkách.
L. Kapitál a rezervní fondy
I. Upsaný kapitál
(pokud vnitrostátní právní předpisy 
nestanoví, aby se v této položce vykazoval 
splatný kapitál. V takovém případě se výše 
upsaného kapitálu a splaceného kapitálu 
vykazuje odděleně).
II. Emisní ážio
III. Fond z přecenění
IV. Rezervní fondy
1. Zákonný rezervní fond, pokud 
vnitrostátní právní předpisy takový 
rezervní fond nařizují.
2. Rezervní fond na vlastní akcie nebo 
podíly, pokud vnitrostátní právní předpisy 
takový rezervní fond nařizují, aniž je 
dotčen čl. 22 odst. 1 písm. b) směrnice 
77/91/EHS.
3. Statutární rezervní fondy.
4. Jiné rezervní fondy.
V. Zisk nebo ztráta z minulých účetních 
období
VI. Zisk nebo ztráta za účetní období

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Evelyn Regner
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Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Alternativní prezentace rozvahy

Členské státy mohou podnikům nebo 
některým druhům podniků povolit nebo 
od nich vyžadovat, aby při prezentaci 
položek rozlišovaly mezi krátkodobými a 
dlouhodobými položkami v jiném členění, 
než je členění předepsané článkem 9, za 
předpokladu, že rozsah poskytovaných 
údajů bude přinejmenším rovnocenný 
rozsahu, který se jinak vyžaduje podle 
článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Bude-li se vykazování lišit od standardního členění položek podle článku 9, srovnatelnost již 
není zajištěna.

Pozměňovací návrh 137
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou podnikům nebo 
některým druhům podniků povolit nebo od 
nich vyžadovat, aby při prezentaci položek 
rozlišovaly mezi krátkodobými a 
dlouhodobými položkami v jiném členění, 
než je členění předepsané článkem 9, za 
předpokladu, že rozsah poskytovaných 
údajů bude přinejmenším rovnocenný 
rozsahu, který se jinak vyžaduje podle 
článku 9.

Členské státy mohou podnikům nebo 
některým druhům podniků povolit nebo od 
nich vyžadovat, aby při prezentaci položek 
rozlišovaly mezi krátkodobými a 
dlouhodobými položkami v jiném členění, 
než je členění předepsané článkem 9, 
případně 9a, za předpokladu, že rozsah 
poskytovaných údajů bude přinejmenším 
rovnocenný rozsahu, který se jinak 
vyžaduje podle příslušného článku.
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Pozměňovací návrh 138
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy mohou povolit, aby se 
náklady na pořízení nebo náklady na 
výrobu zásob zboží stejné kategorie i všech 
zastupitelných položek včetně investic 
vypočítávaly na základě průměrných 
hodnot, podle metody „first in – first out 
(FIFO)“ nebo podle jiné podobné metody.

8. Členské státy mohou povolit, aby 
náklady na pořízení nebo náklady na 
výrobu zásob zboží stejné kategorie i všech 
zastupitelných položek včetně cenných 
papírů byly vypočítávány na základě 
průměrných hodnot nebo podle metody 
„first in – first out (FIFO)“ nebo podle jiné 
podobné metody, která je v souladu se 
současnými osvědčenými postupy, a 
vyloučí metodu „last in – first out 
(LIFO)“.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Goodwill se odepisuje systematicky po 
celou dobu jeho ekonomické životnosti. 
Pokud nelze jeho ekonomickou životnost 
spolehlivě odhadnout, odepisuje se 
goodwill po dobu nejvýše pěti let. Délka 
odpisu se vysvětlí v komentáři k finančním 
výkazům.

10. Goodwill se odepisuje systematicky po 
celou dobu jeho ekonomické životnosti. 
Pokud nelze jeho ekonomickou životnost 
spolehlivě odhadnout, odepisuje se 
goodwill po dobu nejvýše deseti let. Délka 
odpisu se vysvětlí v komentáři k finančním 
výkazům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 140
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) mzdy a platy; a) mzdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 6 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) platy;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 6 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) povinné vedlejší mzdové náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy povolí malým podnikům 
sestavovat zkrácenou rozvahu zahrnující 
jen položky označené v článku 9 písmeny a 
římskými číslicemi a zvlášť přitom uvádět 
informace požadované v závorkách 
v položce C.II v oddíle „aktiva“ a 
v položce C v oddíle „Kapitál, rezervní 
fondy a pasiva“ jako součet pro každou 
uvedenou položku.

1. Členské státy povolí malým podnikům 
sestavovat zkrácenou rozvahu zahrnující 
jen položky označené v článku 9, případně 
článku 9a, písmeny a římskými číslicemi a 
zvlášť přitom příslušně uvádět:

a) informace požadované v závorkách 
v položce C.II v oddíle „aktiva“ a 
v položce C v oddíle „Kapitál, rezervní 
fondy a pasiva“ souhrnně pro každou 
uvedenou položku; nebo
b) informace požadované v článku 9a 
v závorkách v položce D.II.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) průměrný počet zaměstnanců a 
samostatně průměrný počet dočasných 
zaměstnanců a zaměstnanců agentur;

Or. de

Pozměňovací návrh 145
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) charakter a obchodní účel operací 
podniku, které nejsou zahrnuty v rozvaze, 
a finanční dopad operací na podnik, 
pokud jsou rizika nebo přínosy z těchto 
operací významné a pokud je zveřejnění 
těchto rizik nebo přínosů nezbytné 
k posouzení finanční situace podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Střední podniky mohou být členskými 
státy osvobozeny od povinnosti stanovené 
v třetím pododstavci odstavce 1, pokud jde 
o neúčetní informace.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Obecné osvobození středních podniků od povinnosti oznamovat nefinanční informace není 
vhodné. Problémem je v praxi definice, neboť směrnice neposkytuje konkrétní definici pojmu 
„nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti“. Povinnost uvádět tyto informace je žádoucí, 
zejména s ohledem na transparentní a udržitelné řízení podniků.

Pozměňovací návrh 147
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. f a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) transparentní a vypovídající popis 
strategie podniku pro rozmanitost, včetně 
zveřejnění konkrétních opatření, jež 
podnik zavede k dosažení větší 
rozmanitosti v rámci zaměstnanecké 
struktury a ve správní radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát bude od každého podniku, 
který se řídí jeho vnitrostátním právem, 
vyžadovat, aby sestavoval konsolidované 
finanční výkazy a konsolidovanou zprávu 
vedení společnosti, jestliže má daný podnik 
(mateřský podnik) kontrolu nad jedním či 
více jinými podniky (dceřiným podnikem 
či podniky) a nachází se v kterékoli 
z následujících situací:

1. Členský stát bude od každého podniku, 
který se řídí jeho vnitrostátním právem, 
vyžadovat, aby sestavoval konsolidované 
finanční výkazy a konsolidovanou zprávu 
vedení společnosti, jestliže daný podnik 
(mateřský podnik):

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v jiném podniku (podnicích) má většinu 
hlasovacích práv akcionářů nebo 
společníků;

a) má většinu hlasovacích práv akcionářů 
nebo společníků v jiném podniku či 
podnicích (dceřiném podniku či 
podnicích);
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Pozměňovací návrh 150
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) má v jiném podniku (podnicích) právo 
jmenovat a odvolávat většinu členů 
správního, řídicího nebo dozorčího orgánu 
a současně je jeho akcionářem či 
společníkem;

(Netýká se českého znění).

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) má právo uplatňovat rozhodující vliv na 
jiný podnik (podniky), jehož je akcionářem 
nebo společníkem ve smyslu smlouvy, 
kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho 
stanov, společenské nebo zakladatelské 
smlouvy, jestliže právo, jímž se jiný 
podnik (podniky) řídí, takovéto smlouvy 
nebo stanovy umožňuje;

c) má právo uplatňovat rozhodující vliv na 
jiný podnik (podniky), jehož je akcionářem 
nebo společníkem ve smyslu smlouvy, 
kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho 
stanov, společenské nebo zakladatelské 
smlouvy, jestliže právo, jímž se jiný 
podnik (podniky) řídí, takovéto smlouvy 
nebo stanovy umožňuje. Členský stát 
nemusí stanovit, že mateřský podnik musí 
být akcionářem nebo společníkem svého 
dceřiného podniku. U těch členských 
států, jejichž právní předpisy neupravují 
veškeré smlouvy a veškeré doložky, není 
nutné, aby toto ustanovení uplatňovaly;

Or. en
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Pozměňovací návrh 152
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) má na jiný podnik (podniky) právo 
uplatňovat rozhodující vliv nebo toto 
právo skutečně uplatňuje, nebo má nad 
jiným podnikem (podniky) kontrolu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) předmětný podnik a jiný podnik 
(podniky) jsou řízeny jednotně mateřským 
podnikem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – písm. f – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) vykonává na základě dohody uzavřené s 
ostatními akcionáři či společníky jiného 
podniku (podniků) většinu hlasovacích 
práv akcionářů a společníků.

ii) vykonává na základě dohody uzavřené 
s ostatními akcionáři či společníky jiného 
podniku (podniků) většinu hlasovacích 
práv akcionářů a společníků. Členské státy 
mohou zavést podrobnější ustanovení 
týkající se podoby a obsahu takových 
dohod.
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Pozměňovací návrh 155
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – písm. f – závěrečná část – pododstavec -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví alespoň úpravu 
uvedenou výše v bodě ii).
Mohou ustanovení výše uvedeného bodu 
i) uplatňovat podmíněně v souvislosti 
s držením 20 % nebo více procent 
hlasovacích práv akcionářů či společníků 
podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kromě případů uvedených v odstavci 1 
mohou členské státy vyžadovat, aby každý 
podnik, jenž se řídí jejich vnitrostátním 
právem, sestavoval konsolidované 
finanční výkazy a konsolidovanou zprávu 
vedení společnosti, jestliže
a) má na jiný podnik (podniky) právo 
uplatňovat rozhodující vliv nebo toto 
právo skutečně uplatňuje, nebo má nad 
jiným podnikem (podniky) kontrolu;
b) předmětný podnik a jiný podnik 
(podniky) jsou řízeny jednotně mateřským 
podnikem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 157
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou podniky 
osvobodit od povinnosti zveřejňovat 
zprávy vedení společnosti. V takovém 
případě je možné získat na požádání kopii 
celé každé takové zprávy nebo její části. 
Cena za tuto kopii nesmí přesahovat 
správní náklady na její pořízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Obecné osvobození podniků od povinnosti zveřejňovat zprávy vedení společnosti je 
nepřijatelné.

Pozměňovací návrh 158
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby společnosti 
předkládaly účetní závěrky ke zveřejnění 
nejvýše devět měsíců po uplynutí účetního 
období.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Sajjad Karim
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Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zkrácenou rozvahu vykazující jen ty 
položky, které jsou v článku 9 označeny 
písmeny a římskými číslicemi, a uvádějící 
odděleně buď v rozvaze, nebo v komentáři 
k finančním výkazům:

a) zkrácenou rozvahu vykazující jen ty 
položky, které jsou v článku 9, případně 
článku 9a, označeny písmeny a římskými 
číslicemi, a uvádějící odděleně buď 
v rozvaze, nebo v komentáři k finančním 
výkazům:

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby audit 
finančních výkazů subjektů veřejného 
zájmu, středních a velkých podniků 
prováděla jedna nebo více osob, které 
členské státy oprávnily k provádění 
povinných auditů na základě směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES .

1. Členské státy zajistí, aby audit 
finančních výkazů subjektů veřejného 
zájmu a velkých podniků prováděla jedna 
nebo více osob, které členské státy 
oprávnily k provádění povinných auditů na 
základě směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/43/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Statutární auditor rovněž vynese výrok, 
zda je zpráva vedení společnosti v souladu 
s finančními výkazy za stejné účetní 

vypouští se
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období.

Or. en

Odůvodnění

Podrobný obsah zpráv o auditu je vhodnějším způsobem obsažen ve směrnici o provádění 
auditů (v současnosti je tato směrnice předmětem přezkumu).

Pozměňovací návrh 162
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. První pododstavec odstavce 1 se použije 
s ohledem na konsolidované finanční 
výkazy. Druhý pododstavec odstavce 1 se 
použije s ohledem na konsolidované 
finanční výkazy a konsolidované zprávy 
vedení společnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) výrok, zda je zpráva vedení společnosti 
v souladu s ročními finančními výkazy za 
stejné účetní období.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 164
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zpráva statutárního auditora 
o konsolidovaných finančních výkazech je 
v souladu s požadavky stanovenými 
v odstavcích 1 a 2. Při vykazování souladu 
zprávy vedení společnosti a finančních 
výkazů, jak požaduje odstavec 1 písm. e), 
statutární auditor rovněž zohlední 
konsolidované finanční výkazy a 
konsolidovanou zprávu vedení 
společnosti. Pokud jsou ke 
konsolidovaným finančním výkazům 
přiloženy roční finanční výkazy 
mateřského podniku, mohou být zprávy 
statutárních auditorů vyžadované tímto 
článkem spojeny.

3. Zpráva statutárního auditora 
o konsolidovaných finančních výkazech je 
v souladu s požadavky stanovenými 
v odstavcích 1 a 2. Pokud jsou ke 
konsolidovaným finančním výkazům 
přiloženy roční finanční výkazy 
mateřského podniku, mohou být zprávy 
statutárních auditorů vyžadované tímto 
článkem spojeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. „podnikem“ se rozumí nejvyšší úroveň 
mateřské společnosti, pro niž se vydává 
účetní závěrka v Evropské unii, kdy 
skupina společností, pro kterou tato 
mateřská společnost vypracovává 
konsolidované finanční výkazy, zahrnuje 
dceřiné podniky, pobočky, stálé 
provozovny, společné podniky a 
přidružené podniky,

Or. en
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Odůvodnění

Zveřejňování by se nemělo vztahovat jen na individuální společnost, ale rovněž na stálé 
provozovny obchodující v jiných místech než v místech svého začlenění a společné podniky a 
přidružené společnosti, a to dokonce i když jejich výsledky nejsou k jiným účelům plně 
zahrnuty do účetní závěrky mateřské společnosti.

Pozměňovací návrh 166
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „podnikem činným v těžebním 
průmyslu“ se rozumí podnik, který 
vykonává jakoukoli činnost související 
s průzkumem, objevením a rozvojem 
ložisek minerálů, ropy a zemního plynu, 
jakož i jejich těžbou, jak je uvedeno 
v sekci B, oddílech 05 až 08 přílohy I 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1893/2006,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „podnikem činným v těžebním 
průmyslu“ se rozumí podnik, který 
vykonává jakoukoli činnost související 
s průzkumem, objevením a rozvojem 
ložisek minerálů, ropy a zemního plynu, 
jakož i jejich těžbou, jak je uvedeno 
v sekci B, oddílech 05 až 08 přílohy I 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1893/2006,

1. „podnikem“ se rozumí nejvyšší úroveň 
mateřské společnosti, pro niž se vydává 
účetní závěrka v Evropské unii, kdy 
skupina společností, pro kterou tato 
mateřská společnost vypracovává 
konsolidované finanční výkazy, zahrnuje 
dceřiné podniky, pobočky, stálé 
provozovny, společné podniky a 
přidružené podniky,
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Or. en

Pozměňovací návrh 168
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „podnikem činným v těžebním 
průmyslu“ se rozumí podnik, který 
vykonává jakoukoli činnost související 
s průzkumem, objevením a rozvojem 
ložisek minerálů, ropy a zemního plynu, 
jakož i jejich těžbou, jak je uvedeno v sekci 
B, oddílech 05 až 08 přílohy I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1893/2006,

1. „podnikem činným v těžebním 
průmyslu“ se rozumí podnik, který 
vykonává jakoukoli činnost související 
s vyhledáváním, průzkumem, objevením a 
rozvojem ložisek minerálů, ropy a zemního 
plynu, jakož i jejich těžbou, jak je uvedeno 
v sekci B, oddílech 05 až 08 přílohy I 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1893/2006,

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. „podnikem činným v těžebním 
průmyslu“ se rozumí nejvyšší úroveň 
mateřské společnosti, pro níž se vydává 
účetní závěrka v Evropské unii, kdy 
skupina společností, pro kterou tato 
mateřská společnost vypracovává 
konsolidované finanční výkazy, zahrnuje 
dceřiné podniky, pobočky, stálé 
provozovny, společné podniky a 
přidružené podniky, vykonávající 
jakoukoli činnost související 
s průzkumem, objevením, rozvojem, 
těžbou, zpracováním, vývozem a 
přepravou související s ložisky minerálů, 
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ropy a zemního plynu, včetně jakékoli jiné 
významné činnosti s nimi související, jak 
je uvedeno v sekci B, oddílech 05 až 08 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1893/20061,
________________
1 Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „podnikem činným v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích“ se rozumí 
podnik, který v původních lesích vyvíjí 
aktivity uvedené v sekci A oddílu 2.2 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1893/2006,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „podnikem činným v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích“ se rozumí 
podnik, který v původních lesích vyvíjí 
aktivity uvedené v sekci A oddílu 2.2 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1893/2006, 

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 172
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „vládou“ jakýkoli vnitrostátní, 
regionální či místní orgán členského státu 
nebo třetí země. Definice se vztahuje 
rovněž na útvar, agenturu či podnik, jež 
jsou tímto orgánem kontrolovány, jak 
stanoví čl. 23 odst. 1 až 6 této směrnice,

3. „vládou“ jakýkoli vnitrostátní, 
regionální či místní orgán členského státu 
nebo třetí země. Definice se vztahuje 
rovněž na útvar, agenturu či podnik, jež 
jsou tímto orgánem kontrolovány, jak 
stanoví čl. 23 odst. 1 až 6 této směrnice, 
nebo jakýkoli vládní subjekt, který dostává 
jakýkoli druh platby uvedený v článku 38 
od jakéhokoli subjektu tvořícího podnik,

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „vládou“ jakýkoli vnitrostátní, 
regionální či místní orgán členského státu 
nebo třetí země. Definice se vztahuje 
rovněž na útvar, agenturu či podnik, jež 
jsou tímto orgánem kontrolovány, jak 
stanoví čl. 23 odst. 1 až 6 této směrnice,

3. „vládou“ jakýkoli vnitrostátní, 
regionální či místní orgán členského státu 
nebo třetí země, který udělil právo založení 
stálé provozovny, provádí její regulaci 
nebo je pro stálou provozovnu 
hostitelskou vládou pro účely zdanění, 
nebo dostává jakýkoli druh platby 
uvedený v článku 38 od jakéhokoli 
subjektu tvořícího podnik. Definice se 
vztahuje rovněž na útvar, agenturu či 
podnik, jež jsou tímto orgánem 
kontrolovány, jak stanoví čl. 23 odst. 1 až 6 
této směrnice,

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „vládou“ jakýkoli vnitrostátní, 
regionální či místní orgán členského státu 
nebo třetí země. Definice se vztahuje 
rovněž na útvar, agenturu či podnik, jež 
jsou tímto orgánem kontrolovány, jak 
stanoví čl. 23 odst. 1 až 6 této směrnice,

3. „vládou“ jakýkoli vnitrostátní, 
regionální či místní orgán členského státu 
nebo třetí země. Definice se vztahuje 
rovněž na útvar, agenturu či podnik, jež 
jsou tímto orgánem kontrolovány, jak 
stanoví čl. 23 odst. 1 až 6 této směrnice. 
Tato ustanovení zajistí občanům EU, že 
pro ně bude platit stejná míra 
odpovědnosti, které se dostává jejich 
protějškům po celém světě,

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „vládou“ jakýkoli vnitrostátní, 
regionální či místní orgán členského státu 
nebo třetí země. Definice se vztahuje 
rovněž na útvar, agenturu či podnik, jež 
jsou tímto orgánem kontrolovány, jak 
stanoví čl. 23 odst. 1 až 6 této směrnice,

3. „vládou“ jakýkoli vnitrostátní, 
regionální či místní orgán třetí země nebo 
členského státu EU. Definice se vztahuje 
rovněž na útvar, agenturu či podnik, jež 
jsou tímto orgánem kontrolovány, jak 
stanoví čl. 23 odst. 1 až 6 této směrnice,

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Alexandra Thein
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Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „projekt“ je totožný se zvláštní provozní 
jednotkou výkaznictví na nejnižší úrovni 
v rámci podniku, o níž se připravují 
pravidelné vnitřní zprávy vedení 
společnosti, které mají za cíl sledovat jeho 
podnikání.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 177
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „projekt“ je totožný se zvláštní provozní 
jednotkou výkaznictví na nejnižší úrovni 
v rámci podniku, o níž se připravují 
pravidelné vnitřní zprávy vedení 
společnosti, které mají za cíl sledovat jeho 
podnikání.

4. „projekt“ je totožný se smlouvou, 
licencí, pronájmem, koncesí nebo jinou 
právní dohodou, z nichž společnosti 
vzniká daňová povinnost a závazky 
z příjmů v každé zemi, kde působí. 
V případě, že jí platební závazky vznikly 
na jiném základě, provádí se výkaznictví 
na tomto základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „projekt“ je totožný se zvláštní provozní 
jednotkou výkaznictví na nejnižší úrovni 
v rámci podniku, o níž se připravují 

4. „projekt“ je totožný s jakoukoli činností 
upravenou smlouvou nebo právní 
dohodou, na jejímž základě vzniká 
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pravidelné vnitřní zprávy vedení 
společnosti, které mají za cíl sledovat jeho 
podnikání.

povinnost odvádět platby vládám.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „projekt“ je totožný se zvláštní provozní 
jednotkou výkaznictví na nejnižší úrovni 
v rámci podniku, o níž se připravují 
pravidelné vnitřní zprávy vedení 
společnosti, které mají za cíl sledovat jeho 
podnikání.

4. v případě podniků činných v těžebním 
průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva 
v původních lesích je „projekt“ totožný 
s činnostmi, na které se vztahuje licence, 
pronájem, koncese nebo obdobná právní 
dohoda. Pokud podniku platební závazky 
vznikly na jiném základě, provádí se 
výkaznictví na tomto základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „projekt“ je totožný se zvláštní provozní 
jednotkou výkaznictví na nejnižší úrovni 
v rámci podniku, o níž se připravují 
pravidelné vnitřní zprávy vedení 
společnosti, které mají za cíl sledovat jeho 
podnikání.

4. „projekt“ je totožný s těžebními 
činnostmi upravenými smlouvou nebo 
právní dohodou, na jejímž základě vzniká 
povinnost odvádět platby vládám. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 181
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „projekt“ je totožný se zvláštní provozní 
jednotkou výkaznictví na nejnižší úrovni 
v rámci podniku, o níž se připravují 
pravidelné vnitřní zprávy vedení 
společnosti, které mají za cíl sledovat jeho 
podnikání.

4. „projekt“ by měl být považován za 
totožný se smlouvou, licencí, pronájmem, 
koncesí nebo jinou právní dohodou, na 
jejímž základě společnosti vzniká daňová 
povinnost a závazky z příjmů v každé 
zemi, kde působí. V případě, že jí platební 
závazky vznikly na jiném základě, provádí 
se výkaznictví na tomto základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „projekt“ je totožný se zvláštní provozní 
jednotkou výkaznictví na nejnižší úrovni 
v rámci podniku, o níž se připravují 
pravidelné vnitřní zprávy vedení 
společnosti, které mají za cíl sledovat jeho 
podnikání.

4. „projekt“ je totožný se zvláštní provozní 
jednotkou výkaznictví na nejnižší úrovni 
v rámci podniku, o níž se připravují 
pravidelné vnitřní zprávy vedení 
společnosti pro představenstvo, které mají 
za cíl sledovat jeho podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. „subjekty tvořícími podnik“ se rozumí 
takové dceřiné podniky, přidružené 
podniky, společné podniky, stálé 
provozovny a jiné obchodní režimy, které 
jsou celé nebo zčásti považovány za členy 
podniku, v rozsahu, v jakém jsou 
konsolidovány v ročních finančních 
výkazech dotčených podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 
které jsou činné v těžebním průmyslu 
nebo v odvětví těžby dřeva v původních 
lesích, aby každoročně sestavovaly a 
zveřejňovaly zprávu o platbách 
odváděných vládám.

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 
aby každoročně sestavovaly a zveřejňovaly 
zprávu o platbách odváděných vládám a 
některých souvisejících údajích 
vymezených v článku 38. Zpráva uvádí 
údaje týkající se činností dceřiných 
podniků, přidružených podniků, 
společných podniků, stálých provozoven a 
dalších obchodních režimů v rozsahu, 
v jakém jsou konsolidovány v ročních 
finančních výkazech dotčených podniků 
nebo subjektů. Zpráva je součástí 
komentáře k finančním výkazům.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 
které jsou činné v těžebním průmyslu 
nebo v odvětví těžby dřeva v původních 
lesích, aby každoročně sestavovaly a 
zveřejňovaly zprávu o platbách 
odváděných vládám.

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 
aby každoročně sestavovaly a zveřejňovaly 
zprávu o platbách odváděných vládám a 
některých souvisejících údajích 
vymezených v článku 38. Zpráva je 
součástí komentáře k finančním výkazům.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 
které jsou činné v těžebním průmyslu 
nebo v odvětví těžby dřeva v původních 
lesích, aby každoročně sestavovaly a 
zveřejňovaly zprávu o platbách 
odváděných vládám.

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 
aby v rámci svých každoročních 
finančních výkazů sestavovaly a 
zveřejňovaly zprávu o platbách 
odváděných vládám.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Dimitar Stoyanov

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 
které jsou činné v těžebním průmyslu nebo 
v odvětví těžby dřeva v původních lesích, 
aby každoročně sestavovaly a zveřejňovaly 

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů zabývajících se 
činností ve prospěch společnosti 
v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích, aby každoročně 
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zprávu o platbách odváděných vládám. sestavovaly a zveřejňovaly zprávu 
o platbách odváděných vládám, včetně 
nepeněžních plnění, a to i pokud jde 
o informace stanovené v čl. 38 odst. 1 až 
3.

Or. bg

Pozměňovací návrh 188
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 
které jsou činné v těžebním průmyslu nebo 
v odvětví těžby dřeva v původních lesích, 
aby každoročně sestavovaly a zveřejňovaly 
zprávu o platbách odváděných vládám.

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 
které jsou činné v těžebním průmyslu nebo 
v odvětví těžby dřeva v původních lesích, 
aby sestavovaly a zveřejňovaly zprávu 
o platbách odváděných vládám týkající se 
těžebního průmyslu a činností v oblasti 
lesnictví vymezených v článku 36.

Or. it

Pozměňovací návrh 189
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 
které jsou činné v těžebním průmyslu nebo 
v odvětví těžby dřeva v původních lesích, 
aby každoročně sestavovaly a zveřejňovaly 
zprávu o platbách odváděných vládám.

1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 
které jsou činné v těžebním průmyslu, aby 
každoročně sestavovaly a zveřejňovaly 
zprávu o platbách odváděných vládám.

Or. de
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Pozměňovací návrh 190
Dimitar Stoyanov

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1а. Členské státy zašlou zprávy 
požadované podle odstavce 1 tohoto 
článku Komisi, aby bylo zajištěno, že 
veřejnost k nim bude mít přístup na 
internetových stránkách, které vytvoří a 
spravuje Komise.

Or. bg

Odůvodnění

Internet je nejspolehlivější prostředek zajištění plného a transparentního přístupu veřejnosti 
k informacím. Jeho potenciál je nutno využít, aby se dosáhlo cílů směrnice ohledně kontroly 
dotčených podniků ze strany veřejnosti.

Pozměňovací návrh 191
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Článek 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37a
S cílem zajistit, aby podniky, kterým je 
uloženo sestavovat zprávy o platbách 
podle kapitoly 9 této směrnice, 
nepodléhaly více požadavkům 
zveřejňování nebo rovnocenným 
požadavkům tohoto zveřejňování, se 
použije tento postup: 
a) Komise navrhne opatření zaměřená na 
to, aby se usnadnilo uzavření dohod 
o vzájemném uznávání či mechanismy 
udělování výjimek s těmi třetími zeměmi, 
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které od těžebního odvětví a odvětví 
lesnictví vyžadují, aby zveřejňovaly 
zprávy, které jsou srovnatelné s těmi, jež 
jsou uvedené v kapitole 9 této směrnice;
b) za předpokladu, že je podnik povinen 
podávat zprávy o platbách jednotlivým 
úrovním vlády v zemích, které přijaly 
iniciativu pro transparentnost těžebního 
průmyslu (EITI), podnik je oprávněn ve 
zprávě požadované podle článku 37 
uvádět informace o platbách stanovené 
v požadavcích zveřejňování v rámci 
iniciativy EITI za účelem dosažení 
souladu s ustanoveními této směrnice.

Or. it

Pozměňovací návrh 192
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zpráva uvádí následující údaje, pokud 
jsou z hlediska přijímající vlády 
významné:

1. Zpráva uvádí následující údaje:

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zpráva uvádí následující údaje, pokud 
jsou z hlediska přijímající vlády 
významné:

1. Zpráva uvádí následující údaje:
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Or. en

Pozměňovací návrh 194
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) celková výše plateb včetně nepeněžních 
plnění, jež byly během účetního období 
odvedeny každé vládě,

a) celková výše plateb včetně nepeněžních 
plnění, jež byly během účetního období 
odvedeny každé úrovni vlády, jež může být 
místní, regionální, vnitrostátní nebo 
federální,

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto typu podávání zpráv je občanům umožnit dohlížet na to, kde jsou odváděny daně 
jejich vládám. Tím, že se společnostem uloží povinnost zveřejňovat, co zaplatí na různých 
úrovních vlády, bude možné korupci vlád odhalovat účinněji, než kdyby se zprávy podávaly na 
úrovni projektů.

Pozměňovací návrh 195
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) celková výše plateb včetně nepeněžních 
plnění, jež byly během účetního období 
odvedeny každé vládě,

a) celková výše plateb včetně nepeněžních 
plnění, jež byly během účetního období 
odvedeny každé úrovni vlády, jež může být 
federální, národní, vnitrostátní nebo 
regionální či místní vládou, jak jsou 
vymezeny v článku 36 této směrnice,

Or. it
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Pozměňovací návrh 196
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celková výše plateb rozdělených podle 
jejich druhu včetně nepeněžních plnění, jež 
byly během účetního období odvedeny 
každé vládě,

b) celková výše plateb rozdělených podle 
jejich druhu včetně nepeněžních plnění, jež 
byly během účetního období odvedeny 
každé úrovni vlády, jež může být místní, 
regionální, vnitrostátní nebo federální,

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto typu podávání zpráv je občanům umožnit dohlížet na to, kde jsou odváděny daně 
jejich vládám. Tím, že se společnostem uloží povinnost zveřejňovat, co zaplatí na různých 
úrovních vlády, bude možné korupci vlád odhalovat účinněji, než kdyby se zprávy podávaly na 
úrovni projektů.

Pozměňovací návrh 197
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celková výše plateb rozdělených podle 
jejich druhu včetně nepeněžních plnění, jež 
byly během účetního období odvedeny 
každé vládě,

b) celková výše plateb rozdělených podle 
jejich druhu včetně nepeněžních plnění, jež 
byly během účetního období odvedeny 
každé úrovni přijímající vlády, jež může 
být federální, národní, vnitrostátní, 
regionální nebo místní vládou, jak jsou 
vymezeny v článku 36 této směrnice,

Or. it

Pozměňovací návrh 198
Syed Kamall
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Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud jsou takové platby přičitatelné 
k určitému projektu uvede se výše plateb 
rozdělených podle jejich druhu včetně 
nepeněžních plnění, jež byly během 
účetního období odvedeny za každý takový 
projekt, a celková výše plateb za každý 
takový projekt.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto typu podávání zpráv je občanům umožnit dohlížet na to, kde jsou odváděny daně 
jejich vládám. Tím, že se společnostem uloží povinnost zveřejňovat, co zaplatí na různých 
úrovních vlády, bude možné korupci vlád odhalovat účinněji, než kdyby se zprávy podávaly na 
úrovni projektů.

Pozměňovací návrh 199
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud jsou takové platby přičitatelné 
k určitému projektu uvede se výše plateb 
rozdělených podle jejich druhu včetně 
nepeněžních plnění, jež byly během 
účetního období odvedeny za každý takový 
projekt, a celková výše plateb za každý 
takový projekt.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 200
Giuseppe Gargani
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Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud jsou takové platby přičitatelné 
k určitému projektu uvede se výše plateb 
rozdělených podle jejich druhu včetně 
nepeněžních plnění, jež byly během 
účetního období odvedeny za každý takový 
projekt, a celková výše plateb za každý 
takový projekt.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 201
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud jsou takové platby přičitatelné 
k určitému projektu uvede se výše plateb 
rozdělených podle jejich druhu včetně 
nepeněžních plnění, jež byly během 
účetního období odvedeny za každý takový 
projekt, a celková výše plateb za každý 
takový projekt.

c) v případě podniků, které jsou činné 
v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích a na něž se 
vztahuje práh významnosti uvedený 
v odst. 1 písm. a), pokud jsou takové platby 
přičitatelné k určitému projektu, uvede se 
výše plateb rozdělených podle jejich druhu 
včetně nepeněžních plnění, jež byly během 
účetního období odvedeny za každý takový 
projekt, a celková výše plateb za každý 
takový projekt.

Or. en

Odůvodnění

Pozměněno k zajištění toho, aby se významnost plateb týkajících se projektů posuzovala 
z hlediska přijímající země. Rozumný práh významnosti by mohl být pro platbu, nebo soubor 
plateb, 50 000 EUR. Bylo by však přesto možno mít zaručena a funkční tato čísla nižší, jak 
dokazuje prahová hodnota 10 000 Ł používaná alternativním investičním trhem na Burze 
cenných papírů v Londýně, kde je řada těžebních společností kótovaná.
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Pozměňovací návrh 202
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud jsou takové platby přičitatelné 
k určitému projektu uvede se výše plateb 
rozdělených podle jejich druhu včetně 
nepeněžních plnění, jež byly během 
účetního období odvedeny za každý takový 
projekt, a celková výše plateb za každý 
takový projekt.

c) v případě podniků, které jsou činné 
v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích a na něž se 
vztahuje práh významnosti uvedený 
v odst. 1a, pokud jsou takové platby 
přičitatelné k určitému projektu, se uvede 
výše plateb rozdělených podle jejich druhu 
včetně nepeněžních plnění, jež byly během 
účetního období odvedeny za každý takový 
projekt, a celková výše plateb za každý 
takový projekt;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) čistý obrat rozdělený podle hlavních 
kategorií činnosti;

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatečný údaj je důležitý pro uvedení údajů o platbách odváděných vládám do 
kontextu pro účely srovnání daňových odvodů podniků s jejich hospodářskou činností, což 
široké veřejnosti a daňovým orgánům umožní lépe zhodnotit daňové odvody podniků 
v různých jurisdikcích.
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Pozměňovací návrh 204
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) čistý obrat rozdělený podle kategorií 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) objemy výroby rozdělené podle 
hlavních kategorií činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) objemy produkce rozdělené podle 
kategorií činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Eva Lichtenberger
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Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) výrobní náklady a související počet 
zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) výrobní náklady a související počet 
zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) celkové hotovostní náklady na 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c d (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) celkové hotovostní náklady na 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ce) dlouhodobá výrobní aktiva na konci 
roku a související kumulované odpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ce) dlouhodobá výrobní aktiva na konci 
roku a související kumulované odpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c f (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cf) čistý zisk a ztráta před zdaněním a 
související hotovost a odložená daň na 
akruálním principu.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cf) čistý zisk a ztráta před zdaněním a 
související hotovost a odložená daň na 
akruálním principu.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Údaje uvedené v odstavci 1 jsou 
zveřejněny v členění podle zemí kromě 
údajů uvedených v písmeni c), které jsou 
zveřejňovány v členění podle projektů, za 
předpokladu, že celkové platby přičitatelné 
k určitému projektu přesahují 
100 000 EUR.

Or. en
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Pozměňovací návrh 216
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Údaje uvedené v odstavci 1 jsou 
zveřejněny v členění podle zemí kromě 
údajů uvedených v písmeni c), které jsou 
zveřejňovány v členění podle projektů, za 
předpokladu, že celkové platby přičitatelné 
k určitému projektu přesahují 
100 000 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vykazují se tyto druhy plateb: 2. Vykazují se tyto druhy plateb a údaje:

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) daně ze zisků, b) daně, odvody a správní poplatky, stejně 
jako uplatňovaná efektivní sazba,

Or. en
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Pozměňovací návrh 219
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) daně ze zisků, b) daně ze zisků a uplatňovaná efektivní 
daňová sazba,

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) daně ze zisků, b) daně ze zisků a uplatňovaná efektivní 
daňová sazba,

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zisk před zdaněním,

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Eva Lichtenberger
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Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) licenční poplatky, c) licenční poplatky a uplatňovaná 
efektivní daňová sazba,

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vyprodukované množství,

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) celkový počet zaměstnanců,

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. e b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) úhrn platů zaměstnanců,

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) licenční poplatky, poplatky za nájem, 
vstupní poplatky a jiné poplatky za licence 
a/nebo koncese,

f) licenční poplatky, poplatky za nájem, 
tranzitní poplatky za dopravu potrubím, 
vstupní poplatky a jiné poplatky za licence 
a/nebo koncese,

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) penalizační platby za porušení zákona, 
jako jsou závazky v oblasti životního 
prostředí a závazky související s nápravou 
škod,

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) platby státním bezpečnostním složkám 
za bezpečnostní služby,

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) platby státním bezpečnostním složkám 
za bezpečnostní služby,

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) platby pro vládní bezpečnostní složky,

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) daně z pozemku a nemovitostí,
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Or. en

Pozměňovací návrh 232
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) výdaje na investice do dlouhodobých 
aktiv,

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) srážkové daně,

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fd) dovozní a vývozní poplatky a daně,

Or. en
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Pozměňovací návrh 235
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fe) spotřební daně,

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ff) penalizační platby za porušení zákona, 
jako jsou závazky v oblasti životního 
prostředí a závazky související s nápravou 
škod,

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) jiné přímé prémie odváděné dotčeným 
vládám.

g) jiné platby vládám, které jsou obecně 
považované za součást toku příjmů pro 
komerční rozvoj odvětví ropy, zemního 
plynu, nerostných zdrojů a lesnictví.

Or. it
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Pozměňovací návrh 238
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se vládám odvádějí nepeněžní 
plnění, vykazuje se jejich hodnota nebo 
objem. Vykazuje-li se hodnota, poskytne se 
doplňkový komentář, ve kterém se 
vysvětlí, jak byla tato hodnota určena.

3. Pokud se vládám odvádějí nepeněžní 
plnění, vykazuje se jejich hodnota a objem. 
Vykazuje-li se hodnota, poskytne se 
doplňkový komentář, ve kterém se 
vysvětlí, jak byla tato hodnota určena.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se vládám odvádějí nepeněžní 
plnění, vykazuje se jejich hodnota nebo 
objem. Vykazuje-li se hodnota, poskytne se 
doplňkový komentář, ve kterém se 
vysvětlí, jak byla tato hodnota určena.

3. Pokud se vládám odvádějí nepeněžní 
plnění, vykazuje se jejich hodnota a objem. 
Vykazuje-li se hodnota, poskytne se 
doplňkový komentář, ve kterém se 
vysvětlí, jak byla tato hodnota určena.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zpráva dále uvádí následující údaje:
a) všechny vlády, jimž by podnik mohl 
odvádět platbu;
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b) seznam subjektů tvořících podnik, které 
by mohly platbu, jak je vymezena v tomto 
článku, každé vládě odvádět, bez ohledu 
na to, zda k takovým platbám skutečně 
dochází;
c) seznam projektů, které by mohly platbu, 
jak je vymezena v tomto článku, každé 
vládě odvádět, bez ohledu na to, zda 
k takovým platbám skutečně dochází.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vyžadováno zveřejnění údajů za subjekty a projekty podle jejich místa, bez ohledu 
na to, zda se platba odvádí.

Pozměňovací návrh 241
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Platby se zveřejní, jestliže jakákoli 
jednotlivá platba či souhrn plateb stejného 
druhu bude převyšovat částku 
100 000 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je v souladu s článkem 42 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které mají specifikovat pojem 

vypouští se
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významnosti plateb.

Or. en

Odůvodnění

Významnost je vymezena v předchozích pozměňovacích návrzích, žádný akt v přenesené 
pravomoci být nemusí.

Pozměňovací návrh 243
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je v souladu s článkem 42 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které mají specifikovat pojem 
významnosti plateb.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je v souladu s článkem 42 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které mají specifikovat pojem 
významnosti plateb.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 245
Arlene McCarthy
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Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je v souladu s článkem 42 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které mají specifikovat pojem 
významnosti plateb.

4. Platby jsou pokládány za významné, 
jestliže jakákoli jednotlivá platba či 
souhrn plateb stejného druhu bude 
převyšovat částku 15 000 EUR. Komise je 
v souladu s článkem 42 oprávněna přijímat 
akty v přenesené pravomoci za účelem 
hodnocení významnosti plateb. Platba se 
považuje za významnou, jestliže má 
podstatný dopad na hospodářství dané 
země nebo na společnost na místní, 
regionální či vnitrostátní úrovni. Komise 
zajistí, že se zavedou pravidla, která 
zaručí, že prahové hodnoty nebude možné 
obcházet.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je v souladu s článkem 42 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které mají specifikovat pojem 
významnosti plateb.

4. Za účelem splnění cílů kapitoly 9 této 
směrnice podniky vykazují o platbách 
v převedené měně.

Prahová hodnota pro zveřejnění 
1 milion USD se použije pro platby 
stejného druhu daně odvedené téže úrovni 
vlády.
Pokud podnik odvádí více než jednu 
platbu stejného druhu daně téže úrovni 
vlády, platby budou před uplatněním 
prahové hodnoty pro zveřejnění sečteny.

Or. it
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Pozměňovací návrh 247
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jakékoli druhy plateb odvedené vládě 
se v dané zprávě nevykazují v zemi, v níž 
trestněprávní předpisy zveřejnění 
takového druhu platby jasně zakazují. 
V takových případech příslušný podnik 
sdělí, že nevykázal platby v souladu 
s odstavci 1 až 3 a uvede název dotčené 
vlády.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jakékoli druhy plateb odvedené vládě 
se v dané zprávě nevykazují v zemi, v níž 
trestněprávní předpisy zveřejnění 
takového druhu platby jasně zakazují. 
V takových případech příslušný podnik 
sdělí, že nevykázal platby v souladu 
s odstavci 1 až 3 a uvede název dotčené 
vlády.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Arlene McCarthy
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Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jakékoli druhy plateb odvedené vládě 
se v dané zprávě nevykazují v zemi, v níž 
trestněprávní předpisy zveřejnění 
takového druhu platby jasně zakazují. 
V takových případech příslušný podnik 
sdělí, že nevykázal platby v souladu 
s odstavci 1 až 3 a uvede název dotčené 
vlády.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jakékoli druhy plateb odvedené vládě 
se v dané zprávě nevykazují v zemi, v níž 
trestněprávní předpisy zveřejnění 
takového druhu platby jasně zakazují. 
V takových případech příslušný podnik 
sdělí, že nevykázal platby v souladu 
s odstavci 1 až 3 a uvede název dotčené 
vlády.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Dimitar Stoyanov

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jakékoli druhy plateb odvedené vládě vypouští se
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se v dané zprávě nevykazují v zemi, v níž 
trestněprávní předpisy zveřejnění 
takového druhu platby jasně zakazují. 
V takových případech příslušný podnik 
sdělí, že nevykázal platby v souladu 
s odstavci 1 až 3 a uvede název dotčené 
vlády.

Or. bg

Pozměňovací návrh 252
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jakékoli druhy plateb odvedené vládě 
se v dané zprávě nevykazují v zemi, v níž 
trestněprávní předpisy zveřejnění 
takového druhu platby jasně zakazují. 
V takových případech příslušný podnik 
sdělí, že nevykázal platby v souladu 
s odstavci 1 až 3 a uvede název dotčené 
vlády.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jakékoli druhy plateb odvedené vládě 
se v dané zprávě nevykazují v zemi, v níž 
trestněprávní předpisy zveřejnění 
takového druhu platby jasně zakazují. 
V takových případech příslušný podnik 
sdělí, že nevykázal platby v souladu 
s odstavci 1 až 3 a uvede název dotčené 

vypouští se
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vlády.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jakékoli druhy plateb odvedené vládě se 
v dané zprávě nevykazují v zemi, v níž 
trestněprávní předpisy zveřejnění takového 
druhu platby jasně zakazují. V takových 
případech příslušný podnik sdělí, že 
nevykázal platby v souladu s odstavci 1 až 
3 a uvede název dotčené vlády.

5. Jakékoli druhy plateb odvedené vládě se 
v dané zprávě nevykazují v zemi, v níž 
právní předpisy nebo pravidla nebo 
smlouvy vyhotovené se správními orgány 
zveřejnění takového druhu platby zakazují. 
V případě takových omezení příslušný 
podnik sdělí, že nezveřejnil platby 
v souladu s odstavci 1 až 3, a uvede název 
dotčené vlády.

Or. it

Pozměňovací návrh 255
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát vyžaduje od všech velkých 
podniků nebo všech subjektů veřejného 
zájmu, které jsou činné v těžebním 
průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva 
v původních lesích a které se řídí jeho 
vnitrostátním právem, aby v souladu 
s články 37 a 38 sestavovaly 
konsolidovanou zprávu o platbách 
odváděných vládám, pokud má mateřský 
podnik povinnost sestavovat konsolidované 
finanční výkazy, jak stanoví čl. 23 odst. 1 
až 23 odst. 6 této směrnice.

1. Členský stát vyžaduje od všech velkých 
podniků nebo všech subjektů veřejného 
zájmu, které se řídí jeho vnitrostátním 
právem, aby v souladu s články 37 a 38 
sestavovaly konsolidovanou zprávu 
o platbách odváděných vládám, pokud má 
mateřský podnik povinnost sestavovat 
konsolidované finanční výkazy, jak stanoví 
čl. 23 odst. 1 až 23 odst. 6 této směrnice.
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Or. en

Pozměňovací návrh 256
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát vyžaduje od všech velkých 
podniků nebo všech subjektů veřejného 
zájmu, které jsou činné v těžebním 
průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva 
v původních lesích a které se řídí jeho 
vnitrostátním právem, aby v souladu 
s články 37 a 38 sestavovaly 
konsolidovanou zprávu o platbách 
odváděných vládám, pokud má mateřský 
podnik povinnost sestavovat konsolidované 
finanční výkazy, jak stanoví čl. 23 odst. 1 
až 23 odst. 6 této směrnice.

1. Členský stát vyžaduje od všech velkých 
podniků nebo všech subjektů veřejného 
zájmu, které se řídí jeho vnitrostátním 
právem, aby v souladu s články 37 a 38 
sestavovaly konsolidovanou zprávu 
o platbách odváděných vládám, pokud má 
mateřský podnik povinnost sestavovat 
konsolidované finanční výkazy, jak stanoví 
čl. 23 odst. 1 až 23 odst. 6 této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát vyžaduje od všech velkých 
podniků nebo všech subjektů veřejného 
zájmu, které jsou činné v těžebním 
průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva 
v původních lesích a které se řídí jeho 
vnitrostátním právem, aby v souladu 
s články 37 a 38 sestavovaly 
konsolidovanou zprávu o platbách 
odváděných vládám, pokud má mateřský 
podnik povinnost sestavovat konsolidované 
finanční výkazy, jak stanoví čl. 23 odst. 1 

1. Členský stát vyžaduje od všech velkých 
podniků nebo všech subjektů veřejného 
zájmu, které se řídí jeho vnitrostátním 
právem, aby v souladu s články 37 a 38 
sestavovaly konsolidovanou zprávu 
o platbách odváděných vládám, pokud má 
mateřský podnik povinnost sestavovat 
konsolidované finanční výkazy, jak stanoví 
čl. 23 odst. 1 až 23 odst. 6 této směrnice.
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až 23 odst. 6 této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Alexandra Thein

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát vyžaduje od všech velkých 
podniků nebo všech subjektů veřejného 
zájmu, které jsou činné v těžebním 
průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva 
v původních lesích a které se řídí jeho 
vnitrostátním právem, aby v souladu 
s články 37 a 38 sestavovaly 
konsolidovanou zprávu o platbách 
odváděných vládám, pokud má mateřský 
podnik povinnost sestavovat konsolidované 
finanční výkazy, jak stanoví čl. 23 odst. 1 
až 23 odst. 6 této směrnice.

1. Členský stát vyžaduje od všech velkých 
podniků nebo všech subjektů veřejného 
zájmu, které jsou činné v těžebním 
průmyslu a které se řídí jeho vnitrostátním 
právem, aby v souladu s články 37 a 38 
sestavovaly konsolidovanou zprávu 
o platbách odváděných vládám, pokud má 
mateřský podnik povinnost sestavovat 
konsolidované finanční výkazy, jak stanoví 
čl. 23 odst. 1 až 23 odst. 6 této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát vyžaduje od všech velkých 
podniků nebo všech subjektů veřejného 
zájmu, které jsou činné v těžebním 
průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva 
v původních lesích a které se řídí jeho 
vnitrostátním právem, aby v souladu 
s články 37 a 38 sestavovaly 
konsolidovanou zprávu o platbách 
odváděných vládám, pokud má mateřský 

1. Členský stát vyžaduje od všech velkých 
podniků nebo všech subjektů veřejného 
zájmu, které jsou činné v těžebním 
průmyslu nebo v lesnictví a které se řídí 
jeho vnitrostátním právem, aby v souladu 
s články 37 a 38 sestavovaly 
konsolidovanou zprávu o platbách 
odváděných vládám těmito podniky a 
subjekty veřejného zájmu a dceřinými 
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podnik povinnost sestavovat konsolidované 
finanční výkazy, jak stanoví čl. 23 odst. 1 
až 23 odst. 6 této směrnice.

podniky nebo subjekty pod kontrolou 
takového podniku nebo subjektu 
veřejného zájmu, pokud má mateřský 
podnik povinnost sestavovat konsolidované 
finanční výkazy, jak stanoví čl. 23 odst. 1 
až 23 odst. 6 této směrnice.

Or. it

Pozměňovací návrh 260
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podnik nemusí být zahrnut do 
konsolidované zprávy o platbách vládě, 
pokud je splněna alespoň jedna z těchto 
podmínek:

vypouští se

a) mateřskému podniku při výkonu jeho 
práv ohledně nakládání s majetkem nebo 
ohledně řízení tohoto podniku významně 
brání přísná a dlouhodobá omezení,
b) informace nezbytné pro sestavení 
konsolidované zprávy o platbách vládě 
v souladu s touto směrnicí nelze získat bez 
nepřiměřených nákladů nebo bez 
zbytečného zdržení.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podnik nemusí být zahrnut do 
konsolidované zprávy o platbách vládě, 

3. Podnik nemusí být zahrnut do 
konsolidované zprávy o platbách vládě, 
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pokud je splněna alespoň jedna z těchto 
podmínek:

pokud je splněna alespoň jedna z těchto 
podmínek, pokud nejsou finanční výkazy 
subjektu tvořícího podnik odvádějícího 
platbu zahrnovány ani do 
konsolidovaných finančních výkazů za 
období, jehož se zpráva týká, ale jinak:

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva o platbách vládám uvedená 
v článku 37 a konsolidovaná zpráva 
o platbách vládám uvedená v článku 39 se 
zveřejňují v souladu s právem všech 
příslušných členských států podle kapitoly 
2 směrnice 2009/101/ES.

Zpráva o platbách vládám uvedená 
v článku 37 a konsolidovaná zpráva 
o platbách vládám uvedená v článku 39 se 
zveřejňují v souladu s právem všech 
příslušných členských států podle kapitoly 
2 směrnice 2009/101/ES. Mimo to ESMA 
sestavuje údaje za účelem přístupu 
veřejnosti na základě veřejných zpráv 
uvedených v článku 37 a článku 39. 
Informace budou přístupné na internetu a 
elektronicky značené podle hlavních 
analytických kategorií.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá provádění a účinnost 
této kapitoly, zejména pokud jde o rozsah 
vykazovacích povinností a způsoby 
vykazování na základě projektu, a podá 

Komise přezkoumá provádění a účinnost 
této kapitoly, zejména pokud jde o rozsah 
vykazovacích povinností a způsoby 
vykazování na základě projektu, a podá 
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o tom zprávu. Přezkum rovněž zohlední 
vývoj dané oblasti na mezinárodní úrovni a 
zváží příslušné důsledky pro 
konkurenceschopnost a zabezpečení 
dodávek energie. Měl by být dokončen 
nejpozději do pěti let ode dne vstupu této 
směrnice v platnost. Příslušnou zprávu 
Komise případně spolu s legislativním 
návrhem předloží Evropskému parlamentu 
a Radě.

o tom zprávu. Přezkum rovněž zohlední 
vývoj dané oblasti na mezinárodní úrovni a 
zváží příslušné důsledky pro 
konkurenceschopnost a zabezpečení 
dodávek energie. Posoudí také, zda by 
vykazovací povinnosti podniků, které jsou 
činné v těžebním průmyslu nebo v odvětví 
těžby dřeva v původních lesích, měly být 
rozšířeny i na odvětví rybolovu. Přezkum 
by měl být dokončen nejpozději do čtyř let 
ode dne vstupu této směrnice v platnost. 
Příslušnou zprávu Komise případně spolu 
s legislativním návrhem předloží 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá provádění a účinnost 
této kapitoly, zejména pokud jde o rozsah 
vykazovacích povinností a způsoby 
vykazování na základě projektu, a podá 
o tom zprávu. Přezkum rovněž zohlední 
vývoj dané oblasti na mezinárodní úrovni a 
zváží příslušné důsledky pro 
konkurenceschopnost a zabezpečení 
dodávek energie. Měl by být dokončen 
nejpozději do pěti let ode dne vstupu této 
směrnice v platnost. Příslušnou zprávu 
Komise případně spolu s legislativním 
návrhem předloží Evropskému parlamentu 
a Radě.

Komise přezkoumá provádění a účinnost 
této kapitoly, zejména pokud jde o rozsah 
vykazovacích povinností a způsoby 
vykazování na základě projektu, a podá 
o tom zprávu. Přezkum rovněž zohlední 
vývoj dané oblasti na mezinárodní úrovni, 
pokrok na cestě k celosvětovým normám 
v této oblasti a zprávu o dopadech tohoto 
předpisu na třetí země, zejména při 
dosahování cíle větší transparentnosti 
plateb odváděných vládám. Měl by být 
dokončen nejpozději do dvou let ode dne 
vstupu této směrnice v platnost. Příslušnou 
zprávu Komise případně spolu 
s legislativním návrhem předloží 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 265
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá provádění a účinnost 
této kapitoly, zejména pokud jde o rozsah 
vykazovacích povinností a způsoby 
vykazování na základě projektu, a podá 
o tom zprávu. Přezkum rovněž zohlední 
vývoj dané oblasti na mezinárodní úrovni a 
zváží příslušné důsledky pro 
konkurenceschopnost a zabezpečení 
dodávek energie. Měl by být dokončen 
nejpozději do pěti let ode dne vstupu této 
směrnice v platnost. Příslušnou zprávu 
Komise případně spolu s legislativním 
návrhem předloží Evropskému parlamentu 
a Radě.

Komise přezkoumá provádění a účinnost 
této kapitoly, zejména pokud jde o náklady 
a přínosy, které požadavky na 
transparentnost přinesou, a rozsah 
vykazovacích požadavků, včetně způsobů 
vykazování na základě projektu, a podá 
o tom zprávu. Přezkum rovněž zohlední 
vývoj dané oblasti na mezinárodní úrovni a 
zváží příslušné důsledky pro 
konkurenceschopnost a pro zabezpečení 
dodávek energie pro evropský průmysl. 
Měl by být dokončen nejpozději do tří let 
ode dne vstupu této směrnice v platnost. 
Příslušnou zprávu případně doprovázenou 
legislativním návrhem Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. it

Pozměňovací návrh 266
Françoise Castex

Návrh směrnice
Článek 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 42
Výkon přenesené pravomoci vypouští se

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 1 
odst. 2, čl. 3 odst. 10 a čl. 38 odst. 4 se 
Komisi svěřuje na dobu neurčitou 
počínaje dnem uvedeným v článku 50.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 
2, čl. 3 odst. 10 a čl. 38 odst. 4 kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně současně oznámí 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 1 odst. 2, čl. 3 odst. 10 a čl. 38 
odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 267
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 1 odst. 2, čl. 3 odst. 10 a čl. 38 odst. 4 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, 
kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 1 odst. 2, čl. 3 odst. 10 a čl. 38 odst. 4 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
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námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.

Or. en


