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3.6.2015 A8-0158/18 

Módosítás  18 

Sergio Gaetano Cofferati 

az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2007/36/EK irányelv 

3a. cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A részvényesek azonosítása 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

közvetítık lehetıséget kínáljanak a 

társaságoknak részvényeseik 

azonosítására. 

A részvényesek azonosítása 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

társaságok jogosultak legyenek 

részvényeseik azonosítására, figyelembe 

véve a meglévı nemzeti rendszereket. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

közvetítık a társaság kérésére 

haladéktalanul közöljék a társasággal a 

részvényesek nevét és elérhetıségeit, 

valamint ha a részvényesek jogi 

személyek, akkor azok egyedi azonosítóját 

(amennyiben rendelkezésre áll). Több 

közvetítıbıl álló birtoklási lánc esetén a 

társaság kérését, valamint a részvényesek 

nevét és elérhetıségét haladéktalanul át 

kell adni a közvetítık között.  

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

közvetítık a társaság kérésére 

haladéktalanul közöljék a társasággal a 

részvényes személyazonosságára 

vonatkozó információkat. Több 

közvetítıbıl álló birtoklási lánc esetén a 

társaság kérését haladéktalanul át kell adni 

a közvetítık között. A részvényes 

személyazonosságára vonatkozó 

információ birtokában lévı közvetítınek 

azt haladéktalanul továbbítania kell a 

társaságnak.  

 A tagállamok elıírhatják, hogy a központi 

értéktárak legyenek azok a közvetítık, 

amelyek felelnek részvényes 

személyazonosságára vonatkozó 

információk összegyőjtéséért és a 

közvetlenül a társaság részére történı 

átadásáért.  

(3) A közvetítı haladéktalanul tájékoztatja 

a részvényeseket arról, hogy nevüket és 

elérhetıségüket azonosítási célból e 

cikknek megfelelıen átadhatja. Ezek az 

(3) A közvetítınek haladéktalanul 

tájékoztatnia kell a részvényeseket arról, 

hogy a személyazonosságukra vonatkozó 

információkat azonosítási célból e cikknek 
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információk kizárólag a részvényesi jogok 

gyakorlásának megkönnyítése céljából 

használhatók fel. A társaság és a közvetítı 

lehetıvé teszi a természetes személyek 

számára a hiányos vagy pontatlan adatok 

helyesbítését és törlését, a részvényesre 

vonatkozó információkat pedig azok 

beszerzését követıen legfeljebb 24 hónapig 

ırizheti meg. 

megfelelıen kezelheti, és adott esetben 

arról, hogy ezeket az információkat 

ténylegesen átadta a társaságnak. Ezek az 

információk kizárólag a részvényesi jogok 

gyakorlásának, a részvényesi 

szerepvállalásnak, valamint a társaság és 

a részvényes között folytatott 

párbeszédnek a megkönnyítése céljából 

használhatók fel. A társaságok számára 

minden esetben meg kell engedni, hogy a 

társaság részvényesi szerkezetének 

áttekintését a különbözı részvényesi 

kategóriák közzététele révén harmadik 

személyek rendelkezésére bocsássák. A 

társaságnak és a közvetítınek lehetıvé 

kell tennie a természetes és jogi személyek 

számára a hiányos vagy pontatlan adatok 

helyesbítését és törlését. A tagállamok 

biztosítják, hogy a társaságok és a 

közvetítık a részükre e cikkel 

összhangban átadott, a részvényesek 

személyazonosságára vonatkozó 

információkat csak a szükséges ideig 

tárolják, de legfeljebb 24 hónapig azt 

követıen, hogy a társaság vagy a közvetítı 

értesült arról, hogy az adott személy 

részvényesi jogállása megszőnt. 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy ha egy 

közvetítı közli egy részvényes nevét és 

elérhetıségét, akkor az nem tekinthetı az 

információk közlésére vonatkozóan 

szerzıdés vagy törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezés által 

megállapított korlátozás megsértésének. 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy nem 

tekinthetı az információk közlésére 

vonatkozóan szerzıdés vagy törvényi, 

rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés 

által megállapított korlátozás 

megsértésének sem az, ha egy közvetítı a 

(2) bekezdéssel összhangban közli a 

társasággal a részvényesek 

személyazonosságára vonatkozó 

információkat, sem pedig az, ha egy 

társaság egy részvényes rendelkezésére 

bocsátja a (3) bekezdésben említett listát, a 

(3) bekezdésben meghatározott 

rendelkezésekkel összhangban. 

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy végrehajtási aktusokat fogadjon el, 

amelyek meghatározzák a (2) és (3) 

bekezdésben említett információk 

átadására, ezen belül az átadandó 

információk körére, az információ 

(5) E cikk egységes alkalmazásának 

biztosítása érdekében a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy – a 14a. 

cikkel összhangban – felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 

amelyek meghatározzák a (2) és (3) 
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kérésének és átadásának formájára, 

valamint a betartandó határidıkre 

vonatkozó követelményeket. A 

végrehajtási aktusokat a 14a. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelıen kell elfogadni. 

bekezdésben említett információk 

átadására az átadandó információk 

formátuma, a kérelem formátuma – 

többek között a használandó biztonságos 

formátumok – és a betartandó határidık 

tekintetében vonatkozó 

minimumkövetelményeket. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/19 

Módosítás  19 

Sergio Gaetano Cofferati 

az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2007/36/EK irányelv 

3ea cikk – új 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cikk 

A hosszú távú részvénytulajdon 

támogatása 

 A tagállamok mechanizmusokat léptetnek 

életbe a hosszú távú részvénytulajdon 

elımozdítása érdekében. A tagállamok 

meghatározzák azt az idıszakot, amely 

után egy részvényes hosszú távú 

részvényesnek minısül, ez az idıszak 

azonban nem lehet rövidebb két évnél. 

 Az elsı albekezdésben említett 

mechanizmus a hosszú távú 

részvényesnek nyújtott következı elınyök 

közül egyet vagy többet tartalmazhat: 

 - további szavazati jogok; 

 - adóösztönzık; 

 - hőségosztalékok; 

 - hőségrészvények. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/20 

Módosítás  20 

Sergio Gaetano Cofferati 

az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2007/36/EK irányelv 

3f cikk – 1, 2 és 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Szerepvállalási politika Szerepvállalási politika 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

intézményi befektetık és az eszközkezelık 

a részvényesi szerepvállalásra vonatkozó 

politikát (szerepvállalási politikát) 

dolgozzanak ki. A szerepvállalási politika 

meghatározza, hogy az intézményi 

befektetık és az eszközkezelık milyen 

módon hajtsák végre az alábbi 

intézkedéseket: 

(1) A tagállamok a 3f. cikk (4) 

bekezdésének sérelme nélkül biztosítják, 

hogy az intézményi befektetık és az 

eszközkezelık a részvényesi 

szerepvállalásra vonatkozó politikát 

(szerepvállalási politikát) dolgozzanak ki. 

A szerepvállalási politika meghatározza, 

hogy az intézményi befektetık és az 

eszközkezelık milyen módon hajtsák végre 

az alábbi intézkedéseket: 

a) a részvényesi szerepvállalás beépítése 

befektetési stratégiájukba; 

a) a részvényesi szerepvállalás beépítése 

befektetési stratégiájukba; 

b) a befektetést fogadó vállalkozások 

nyomon követése azok nem pénzügyi 

teljesítményére is kiterjedıen; 

b) a befektetést fogadó vállalkozások 

nyomon követése azok nem pénzügyi 

teljesítményére, valamint a társadalmi és 

környezeti kockázataikra is kiterjedıen; 

c) párbeszéd folytatása a befektetést fogadó 

vállalkozásokkal; 

c) párbeszéd folytatása a befektetést fogadó 

vállalkozásokkal; 

d) a szavazati jogok gyakorlása; d) a szavazati jogok gyakorlása; 

e) a részvényesi képviseleti tanácsadók 

szolgáltatásainak igénybevétele; 

e) a részvényesi képviseleti tanácsadók 

szolgáltatásainak igénybevétele; 

f) együttmőködés más részvényesekkel. f) együttmőködés más részvényesekkel; 

 fa) párbeszéd folytatása és együttmőködés 
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a befektetést fogadó vállalkozások más 

érdekelt feleivel. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

szerepvállalási politika szabályozza a 

részvényesi szerepvállalással kapcsolatos 

tényleges vagy potenciális 

összeférhetetlenség kezelését is. Ilyen 

politikát kell kidolgozni különösen az 

alábbi helyzetek mindegyikére: 

(2) A tagállamok a 3f. cikk (4) 

bekezdésének sérelme nélkül biztosítják, 

hogy a szerepvállalási politika szabályozza 

a részvényesi szerepvállalással kapcsolatos 

tényleges vagy potenciális 

összeférhetetlenség kezelését is. Ilyen 

politikát kell kidolgozni különösen az 

alábbi helyzetek mindegyikére: 

a) az intézményi befektetı vagy az 

eszközkezelı vagy azok kapcsolat 

vállalkozása pénzügyi terméket nyújt a 

befektetést fogadó vállalkozásnak, vagy 

azzal egyéb gazdasági kapcsolatban áll; 

a) az intézményi befektetı vagy az 

eszközkezelı vagy azok kapcsolat 

vállalkozása pénzügyi terméket nyújt a 

befektetést fogadó vállalkozásnak, vagy 

azzal egyéb gazdasági kapcsolatban áll; 

b) az intézményi befektetı vagy az 

eszközkezelı igazgatója a befektetést 

fogadó vállalkozásban is igazgató; 

b) az intézményi befektetı vagy az 

eszközkezelı igazgatója a befektetést 

fogadó vállalkozásban is igazgató; 

c) egy foglalkoztatói nyugellátást 

szolgáltató intézmény eszközeit kezelı 

eszközkezelı olyan vállalkozásba fektet be, 

amely az adott intézmény részére 

hozzájárulást fizet; 

c) egy foglalkoztatói nyugellátást 

szolgáltató intézmény eszközeit kezelı 

eszközkezelı olyan vállalkozásba fektet be, 

amely az adott intézmény részére 

hozzájárulást fizet; 

d) az intézményi befektetı vagy az 

eszközkezelı olyan vállalkozáshoz 

kapcsolódik, amelynek részvényeire vételi 

ajánlatot tettek. 

d) az intézményi befektetı vagy az 

eszközkezelı olyan vállalkozáshoz 

kapcsolódik, amelynek részvényeire vételi 

ajánlatot tettek. 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 

intézményi befektetık és az eszközkezelık 

évente nyilvánosan közzétegyék 

szerepvállalási politikájukat, valamint 

annak végrehajtási módját és eredményeit. 

Az elsı mondatban említett információkat 

legalább a vállalkozás honlapján elérhetıvé 

kell tenni. Az intézményi befektetıknek és 

az eszközkezelıknek minden olyan 

vállalkozásra vonatkozóan, amelyeknek 

részvényeit birtokolják, egyenként közzé 

kell tenniük, hogy az érintett 

vállalkozások közgyőlésében szavaznak-e, 

és ha igen, hogyan, továbbá indokolniuk 

kell szavazási tevékenységüket. Ha az 

eszközkezelı valamely intézményi 

befektetı nevében szavaz, akkor az 

intézményi befektetınek hivatkoznia kell 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 

intézményi befektetık és az eszközkezelık 

évente nyilvánosan közzétegyék 

szerepvállalási politikájukat, valamint 

annak végrehajtási módját és eredményeit. 

Az elsı mondatban említett információkat 

legalább a vállalkozás honlapján 

díjmentesen elérhetıvé kell tenni. Az 

intézményi befektetıknek évente az 

ügyfeleik rendelkezésére kell bocsátaniuk 

az elsı mondatban említett információkat. 
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arra, hogy a szavazásra vonatkozó 

információkat az eszközkezelı hol tette 

közzé. 

 Az intézményi befektetıknek és az 

eszközkezelıknek minden olyan 

vállalkozásra vonatkozóan, amelyeknek 

részvényeit birtokolják, egyenként 

nyilvánosan közzé kell tenniük, hogy az 

érintett vállalkozások közgyőlésében 

szavaznak-e, és ha igen, hogyan, továbbá 

indokolniuk kell szavazási 

tevékenységüket. Ha az eszközkezelı 

valamely intézményi befektetı nevében 

szavaz, akkor az intézményi befektetınek 

hivatkoznia kell arra, hogy a szavazásra 

vonatkozó információkat az eszközkezelı 

hol tette közzé. Az ebben a bekezdésben 

említett információkat legalább a 

vállalkozás honlapján díjmentesen 

elérhetıvé kell tenni. 

  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/21 

Módosítás  21 

Sergio Gaetano Cofferati 

az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2007/36/EK irányelv 

3g cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

intézményi befektetık nyilvánosan tegyék 

közzé, hogy tıkebefektetési stratégiájuk (a 

befektetési stratégia) hogyan illeszkedik 

kötelezettségeik profiljához és 

idıtartamához, továbbá hogyan járul hozzá 

eszközeik közép- és hosszú távú 

teljesítményéhez. Az elsı mondatban 

említett információkat legalább a 

vállalkozás honlapján elérhetıvé kell tenni 

azok érvényességének teljes idıtartamára. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

intézményi befektetık nyilvánosan tegyék 

közzé, hogy befektetési stratégiájuk („a 

befektetési stratégia”) hogyan illeszkedik 

kötelezettségeik profiljához és 

idıtartamához, továbbá hogyan járul hozzá 

eszközeik közép- és hosszú távú 

teljesítményéhez. Az elsı mondatban 

említett információkat legalább a 

vállalkozás honlapján díjmentesen 

elérhetıvé kell tenni azok érvényességének 

teljes idıtartamára, és a szerepvállalási 

politikájukra vonatkozó információkkal 

együtt évente el kell küldeni a vállalkozás 

ügyfeleinek. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/22 

Módosítás  22 

Sergio Gaetano Cofferati 

az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2007/36/EK irányelv 

9a cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

részvényesek a javadalmazási politikával 

kapcsolatos szavazati joggal 

rendelkezzenek az igazgatók tekintetében. 

A vállalkozások az igazgatók részére csak 

a részvényesek által jóváhagyott 

javadalmazási politika alapján fizethetnek 

ki javadalmazást. E politikát legalább 

háromévente a részvényesek elé kell 

terjeszteni jóváhagyás céljából. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

vállalkozások javadalmazási politikát 

állapítsanak meg az igazgatók 

tekintetében, amelyet jóváhagyás céljából 

kötelezı erejő szavazásra a részvényesek 

közgyőlése elé terjesztenek. A 

vállalkozások az igazgatók részére csak a 

részvényesek közgyőlése által 

megszavazott javadalmazási politika 

alapján fizethetnek ki javadalmazást. E 

politika minden módosításáról a 

részvényesek közgyőlésének kell 

szavaznia, a politikát pedig mindenképpen 

legalább háromévente a közgyőlés elé kell 

terjeszteni jóváhagyás céljából. 

A vállalkozások új igazgatósági tag 

felvételekor akkor dönthetnek úgy, hogy 

az adott igazgatónak a jóváhagyott 

politika keretein kívül fizetnek 

javadalmazást, ha az adott igazgató 

javadalmazási csomagját a részvényesek a 

(3) bekezdésben említett témákra 

vonatkozó információk alapján elızetesen 

jóváhagyták. A javadalmazás a 

részvényesek jóváhagyásának 

függvényében ideiglenesen kifizethetı. 

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 

a közgyőlés által a javadalmazási 

politikáról tartott szavazás konzultatív 

legyen, feltéve, hogy a felülvizsgált 

politikát a soron következı közgyőlésen 

szavazásra bocsátják, amennyiben a 

közgyőlés a javadalmazási politika ellen 

szavaz.    
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 Azokban az esetekben, ahol korábban 

nem alkalmaztak javadalmazási politikát, 

és a részvényesek elutasították a hozzájuk 

benyújtott, erre vonatkozó tervezetet, a 

vállalat a tervezet átdolgozásának ideje 

alatt – a tervezet elfogadását megelızıen, 

egy évnél nem hosszabb idıtartamig – a 

meglévı gyakorlatoknak megfelelı 

javadalmazást fizethet az igazgatóknak. 

 Azokban az esetekben, ahol van 

javadalmazási politika és a részvényesek 

elutasították az elsı albekezdésnek 

megfelelıen hozzájuk benyújtott, erre 

vonatkozó tervezetet, a vállalkozás a 

tervezet átdolgozásának ideje alatt – a 

tervezet elfogadását megelızıen, egy évnél 

nem hosszabb idıtartamig – a meglévı 

politikának megfelelı javadalmazást 

fizethet az igazgatóknak. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

javadalmazási politika világos és érthetı 

legyen, összhangban álljon a vállalkozás 

üzleti stratégiájával, célkitőzéseivel, 

értékeivel és hosszú távú érdekeivel, 

továbbá az összeférhetetlenség elkerülését 

célzó intézkedéseket tartalmazzon. 

(2) A javadalmazási politikának 

világosnak és érthetınek kell lennie, 

összhangban kell állnia a vállalkozás üzleti 

stratégiájával, célkitőzéseivel, értékeivel és 

hosszú távú érdekeivel, továbbá az 

összeférhetetlenség elkerülését célzó 

intézkedéseket kell tartalmaznia. 

(3) A javadalmazási politika ismerteti, 

hogyan járul hozzá a vállalkozás hosszú 

távú érdekeihez és fenntarthatóságához. 

Egyértelmő kritériumokat kell tartalmaznia 

a javadalmazás rögzített és változó 

összetevıinek megállapítására 

vonatkozóan, beleértve a juttatás 

valamennyi formáját. 

3. A javadalmazási politika ismerteti, 

hogyan járul hozzá a vállalkozás hosszú 

távú érdekeihez és fenntarthatóságához. 

Egyértelmő kritériumokat kell tartalmaznia 

a javadalmazás rögzített és változó 

összetevıinek megállapítására 

vonatkozóan, beleértve a jutalmak és a 

juttatás valamennyi formáját. 

A politika feltünteti a teljes javadalmazás 

adható legmagasabb összegét, valamint a 

javadalmazás különbözı rögzített és 

változó összetevıinek megfelelı, relatív 

arányát. Az igazgatók átlagos 

javadalmazása és a vállalkozás nem 

igazgató teljes munkaidıs 

munkavállalóinak átlagos javadalmazása 

közötti arány, valamint annak indokolása 

révén, hogy ez az arány miért tekinthetı 

megfelelınek, a javadalmazási politikának 

be kell mutatnia, hogy az igazgatók 

A politika feltünteti a javadalmazás 

különbözı rögzített és változó 

összetevıinek megfelelı, relatív arányát. A 

javadalmazási politikának be kell mutatnia, 

hogy az igazgatók javadalmazásának 

kialakítása során hogyan vették figyelembe 

a vállalkozás munkavállalóinak fizetését és 

foglalkoztatási feltételeit. 
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javadalmazásának kialakítása során hogyan 

került figyelembevételre a vállalkozás 

munkavállalóinak fizetése és 

foglalkoztatási feltételeik. Kivételes 

esetekben el lehet tekinteni az említett 

arány megadásától. Kivételes esetekben el 

lehet tekinteni az említett arány 

megadásától. Ez esetben a politikának 

magyarázatot kell szolgáltatnia arra, miért 

nincs feltüntetve az arány, valamint be 

kell mutatnia, milyen azonos hatású 

intézkedésekre került sor. 

A változó javadalmazás tekintetében a 

politikának tartalmaznia kell az 

alkalmazandó pénzügyi és nem pénzügyi 

teljesítménykritériumokat, és be kell 

mutatnia, hogyan járulnak ezek hozzá a 

vállalkozás hosszú távú érdekeihez és 

fenntarthatóságához, továbbá be kell 

mutatnia az annak meghatározására 

alkalmazandó módszereket, hogy a 

teljesítménykritériumok milyen mértékben 

valósultak meg; részletesen meg kell 

határoznia a halasztási idıszakokat, a 

részvényalapú javadalmazás esetében a 

megszolgálási idıszakokat, a megszolgálttá 

vált részvények megtartását, valamint 

információkat kell nyújtania a vállalkozás 

azon lehetıségérıl, hogy visszakövetelje a 

változó javadalmazást. 

A változó javadalmazás tekintetében a 

politikának tartalmaznia kell az 

alkalmazandó pénzügyi és nem pénzügyi 

teljesítménykritériumokat, és be kell 

mutatnia, hogyan járulnak ezek hozzá a 

vállalkozás hosszú távú érdekeihez és 

fenntarthatóságához, továbbá be kell 

mutatnia az annak meghatározására 

alkalmazandó módszereket, hogy a 

teljesítménykritériumok milyen mértékben 

valósultak meg; részletesen meg kell 

határoznia a halasztási idıszakokat, a 

részvényalapú javadalmazás esetében a 

megszolgálási idıszakokat, a megszolgálttá 

vált részvények megtartását, valamint 

információkat kell nyújtania a vállalkozás 

azon lehetıségérıl, hogy visszakövetelje a 

változó javadalmazást. 

 A tagállamok biztosítják, hogy a 

kritériumok adott esetben a vállalkozások 

társadalmi felelısségvállalásával 

kapcsolatos programok és az ezen a 

területen elért eredmények 

figyelembevételére is kiterjedjenek. A 

tagállamok biztosítják, hogy a részvények 

értéke ne játsszon döntı szerepet a 

pénzügyi teljesítménykritériumokon belül. 

A tagállamok biztosítják, hogy ne a 

részvényalapú javadalmazás képviselje az 

igazgatók változó javadalmazásának 

legjelentısebb részét. 

A javadalmazási politika jelzi az igazgatók 

szerzıdésének fıbb feltételeit, többek 

között idıtartamát, az alkalmazandó 

A javadalmazási politika jelzi az igazgatók 

szerzıdésének fıbb feltételeit, többek 

között idıtartamát, az alkalmazandó 
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felmondási idıszakokat és a szerzıdés 

felbontásához kapcsolódó fizetéseket. 

felmondási idıszakokat és a szerzıdés 

felbontásához kapcsolódó fizetéseket, 

valamint a kiegészítı nyugdíj vagy a 

korkedvezményes nyugdíjazási rendszer 

jellemzıit. Amennyiben a nemzeti jog 

lehetıvé teszi, hogy a vállalkozások 

szerzıdés nélkül állapodjanak meg az 

igazgatókkal, a politika ez esetben jelzi az 

igazgatókkal kötött megállapodások fıbb 

feltételeit, köztük idıtartamát és az 

alkalmazandó felmondási idıszakokat, 

valamint a felbontás feltételeit és az ahhoz 

kapcsolódó kifizetéseket, továbbá a 

kiegészítı nyugdíj vagy a 

korkedvezményes nyugdíjazási rendszer 

jellemzıit. 

 A politika meghatározza a vállalkozásnak 

az igazgatók javadalmazásának 

megállapítására irányuló eljárásait, 

beleértve a javadalmazási bizottság 

szerepét és mőködését is. 

 A tagállamok biztosítják, hogy az érintett 

érdekelt felek, különösen a munkavállalók 

jogosultak legyenek képviselıik révén 

véleményt nyilvánítani a javadalmazási 

politikáról, még mielıtt azt a részvényesek 

elé terjesztenék szavazásra. 

Bemutatja a javadalmazási politika 

meghatározásához vezetı döntéshozatali 

eljárást. A javadalmazási politika 

módosítása esetén tartalmazza valamennyi 

lényeges módosítás magyarázatát, valamint 

annak bemutatását, hogy milyen módon 

veszi figyelembe a részvényeseknek a 

javadalmazási politikáról és jelentésrıl az 

elızı években alkotott véleményét. 

A politika bemutatja a javadalmazási 

politika meghatározásához vezetı konkrét 

döntéshozatali eljárást. A javadalmazási 

politika módosítása esetén tartalmazza 

valamennyi lényeges módosítás 

magyarázatát, valamint annak bemutatását, 

hogy milyen módon veszi figyelembe a 

részvényeseknek a javadalmazási 

politikáról és jelentésrıl legalább az elızı 

három egymást követı évben alkotott 

véleményét és leadott szavazatait. 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 

vállalkozások a részvényesek általi 

jóváhagyást követıen haladéktalanul 

közzétegyék a javadalmazási politikát, és 

az a vállalkozás honlapján legalább 

érvényessége teljes idıtartama alatt 

elérhetı legyen. 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 

vállalkozások a részvényesek általi 

jóváhagyást követıen haladéktalanul 

közzétegyék a javadalmazási politikát, és 

az a vállalkozás honlapján legalább 

érvényessége teljes idıtartama díjmentesen 

alatt elérhetı legyen. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

vállalkozás világos és érthetı 

javadalmazási jelentést készítsen, amely 

átfogó áttekintést ad az egyes igazgatók 

részére (ideértve az újonnan toborzott és a 

korábbi igazgatókat is) az elızı pénzügyi 

évben megállapított javadalmazásról, 

beleértve a juttatás valamennyi formáját. 

Adott esetben tartalmaznia kell a 

következı elemek mindegyikét: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

vállalkozás világos és érthetı 

javadalmazási jelentést készítsen, amely 

átfogó áttekintést ad az egyes igazgatók 

részére (ideértve az újonnan toborzott és a 

korábbi igazgatókat is) az elızı pénzügyi 

évben a 9a. cikkben említett 

javadalmazási politikának megfelelıen 

megállapított javadalmazásról, beleértve a 

juttatás valamennyi formáját. Adott esetben 

tartalmaznia kell a következı elemek 

mindegyikét: 

a) a megítélt vagy kifizetett javadalmazás 

teljes összegét összetevıkre bontva, a 

javadalmazás rögzített és változó 

összetevıinek relatív arányát, valamint 

annak ismertetését, hogy a teljes 

javadalmazás hogyan kapcsolódik a hosszú 

távú teljesítményhez, és információt arról, 

hogyan alkalmazták a 

teljesítménykritériumokat; 

a) a megítélt, kifizetett vagy esedékes 

javadalmazás teljes összegét összetevıkre 

bontva, a javadalmazás rögzített és változó 

összetevıinek relatív arányát, valamint 

annak ismertetését, hogy a teljes 

javadalmazás hogyan kapcsolódik a hosszú 

távú teljesítményhez és információt arról, 

hogyan alkalmazták a pénzügyi és nem 

pénzügyi teljesítménykritériumokat; 

 aa) az ügyvezetı igazgatók számára 

megítélt, kifizetett vagy esedékes átlagos 

javadalmazás és a munkavállalók átlagos 

javadalmazásának arányát az elızı 

pénzügyi évben, a részmunkaidıben 

foglalkoztatott munkavállalók 
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javadalmazását teljes munkaidıs 

egyenérték szerint beszámítva; 

b) az igazgatók javadalmazásának relatív 

változását az elızı három pénzügyi évben, 

annak a vállalkozás értékének 

alakulásához, valamint ahhoz való 

viszonyát, ahogyan a vállalkozás nem 

igazgató teljes munkaidıs 

munkavállalóinak átlagos javadalmazása 

változott; 

b) az ügyvezetı igazgatók 

javadalmazásának relatív változását az 

elızı három pénzügyi évben, annak a 

vállalkozás általános teljesítményének 

alakulásához, valamint ahhoz való 

viszonyát, ahogyan a munkavállalók 

átlagos javadalmazása ugyanezen idıszak 

során változott; 

c) a társaság igazgatói által az azonos 

csoporthoz tartozó vállalkozásoktól kapott 

minden javadalmazást; 

c) a társaság igazgatói által az azonos 

csoporthoz tartozó vállalkozásoktól kapott 

vagy esedékes minden javadalmazást; 

d) a juttatott vagy felkínált részvények és 

részvényopciók számát, a joggyakorlás fı 

feltételeit, beleértve a lehívás árfolyamát és 

napját, valamint ezek változásait; 

d) a juttatott vagy felkínált részvények és 

részvényopciók számát, a joggyakorlás fı 

feltételeit, beleértve a lehívás árfolyamát és 

napját, valamint ezek változásait; 

e) tájékoztatást a változó 

javadalmazás visszakövetelésére 

vonatkozó lehetıség alkalmazásáról; 

e) tájékoztatást a változó javadalmazás 

visszakövetelésére vonatkozó lehetıség 

alkalmazásáról; 

f) tájékoztatást az igazgatók 

javadalmazásának kialakítási módjáról, 

ezen belül a javadalmazási bizottság 

szerepérıl. 

f) tájékoztatást az igazgatók 

javadalmazásának kialakítási módjáról, 

ezen belül a javadalmazási bizottság 

szerepérıl. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

természetes személyeknek a magánélet 

tiszteletben tartásához való joga az 

igazgatók személyes adatainak kezelése 

során a 95/46/EK irányelv szerinti 

védelemben részesül. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

természetes személyeknek a magánélet 

tiszteletben tartásához való joga az 

igazgatók személyes adatainak kezelése 

során a 95/46/EK irányelv szerinti 

védelemben részesül. 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 

részvényesek az elızı pénzügyi évrıl szóló 

javadalmazási jelentéssel kapcsolatos 

szavazati joggal rendelkezzenek az éves 

közgyőlésen. Ha a részvényesek a 

javadalmazási jelentés ellen szavaznak, 

akkor vállalkozásnak a következı 

javadalmazási jelentésben ismertetnie kell, 

hogy a részvényesek szavazatát figyelembe 

vették-e, és ha igen, hogyan. 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 

részvényesek az elızı pénzügyi évrıl szóló 

javadalmazási jelentéssel kapcsolatos 

konzultatív szavazati joggal 

rendelkezzenek az éves közgyőlésen. Ha a 

részvényesek a javadalmazási jelentés ellen 

szavaznak, akkor a vállalkozásnak – 

szükség esetén – párbeszédet kell 

kezdeményeznie a részvényesekkel az 

elutasítás okainak meghatározása 

érdekében. A vállalkozásnak a következı 

javadalmazási jelentésben ismertetnie kell, 

hogy a részvényesek szavazatát hogyan 

vették figyelembe. 
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 A tagállamok biztosítják, hogy az érintett 

érdekelt felek, különösen a munkavállalók 

jogosultak legyenek képviselıik révén 

véleményt nyilvánítani a javadalmazási 

jelentésrıl, még mielıtt azt a részvényesek 

elé terjesztenék szavazásra. 

 (3a) E cikk és a 9a. cikk javadalmazásra 

vonatkozó rendelkezései nem érintik a 

munkavállalói bérek alakulását 

meghatározó nemzeti rendszereket, illetve 

– adott esetben – a munkavállalók 

igazgatósági képviseletére vonatkozó 

tagállami rendelkezéseket. 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy végrehajtási aktusokat fogadjon el, 

amelyek meghatározzák az e cikk (1) 

bekezdésében említett információk 

szabványos megjelenítését. A végrehajtási 

aktusokat a 14a. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 

megfelelıen kell elfogadni. 

(4) E cikk egységes alkalmazásának 

biztosítása céljából a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikkel 

összhangban felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogadjon el, amelyek 

meghatározzák az e cikk (1) bekezdésében 

említett információk szabványos 

megjelenítését. 

Or. en 

 

 


