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Módosítás 4
Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unióban közzétett nem pénzügyi 
információk következetességének és 
összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében a vállalatokat arra kell kötelezni, 
hogy üzleti jelentésükbe legalább a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
foglalkoztatási kérdésekre, az emberi jogok 
tiszteletben tartására, a korrupció elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információkat tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót foglaljanak. E 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a politikák 
leírását, az eredményeket és az ezekkel 
kapcsolatos kockázatokat.

(6) Az Unióban közzétett nem pénzügyi 
információk következetességének és 
összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében a vállalatokat arra kell kötelezni, 
hogy üzleti jelentésükbe legalább a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
foglalkoztatási kérdésekre, az emberi jogok 
tiszteletben tartására, a korrupció elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információkat tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót foglaljanak. E 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a politikák 
leírását, az eredményeket és az ezekkel 
kapcsolatos kockázatokat. Tartalmaznia 
kell emellett a vállalatok ellátási láncait és 
alvállalkozóit, amennyiben azok az 
ellátási láncok jelentős szereplői.

Or. pl

Módosítás 5
Jean-Jacob Bicep
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalatok a nemzeti keretekre, az uniós 
keretekre, például a környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), 
és a nemzetközi keretekre, például az 
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 
Globális Megállapodásra, a „Védelem, 
tisztelet, jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-

(7) Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalatok a „Védelem, tisztelet, 
jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-keretet 
végrehajtó, az üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére irányadó ENSZ-elveket 
és a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott
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keretet végrehajtó, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére irányadó ENSZ-
elvekre, a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott
iránymutatásokra, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI)
támaszkodhatnak.

iránymutatásokat alkalmazzák, és 
támaszkodhatnak nemzeti keretekre, az 
uniós keretekre, például a 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerre (EMAS) és egyéb nemzetközi 
keretekre, például az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ) Globális 
Megállapodására, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI).

Or. en

Módosítás 6
Jean-Jacob Bicep
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A vállalat emberi jogokra, a 
társadalomra és a környezetre gyakorolt 
hatásának megértéséhez szükséges 
mértékben az éves jelentéseknek 
tartalmazniuk kell kulcsfontosságú, nem 
pénzügyi jellegű teljesítménymutatókat, 
amelyek lényegesek az adott üzleti 
tevékenység szempontjából.

Or. en

Módosítás 7
Jean-Jacob Bicep
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő és hatékony eszközök álljanak 
rendelkezésre ahhoz, hogy a vállalatokat –
ezen irányelv rendelkezéseivel
összhangban – a nem pénzügyi 
információk teljes körű, pontos és 
hitelesen közzétételére kötelezzék.

Or. en

Módosítás 8
Inese Vaidere

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2011. március 24-i és 25-i Európai 
Tanács a szabályozási terheknek különösen 
a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
tekintetében történő csökkentésére szólított 
fel mind uniós, mind nemzeti szinten, és 
intézkedéseket javasolt a termelékenység 
növelésére, míg az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 
stratégia a kkv-k üzleti környezetének 
javítását és a kkv-k nemzetközivé 
válásának elősegítését célozza. Így a
„gondolkozz először kicsiben” elvével 
összhangban a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK irányelv szerinti közzétételi 
kötelezettségek csak bizonyos 
nagyvállalkozásokra és vállalatcsoportokra 
vonatkoznak.

(10) A 2011. március 24-i és 25-i Európai 
Tanács a szabályozási terheknek különösen 
a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
tekintetében történő csökkentésére szólított 
fel mind uniós, mind nemzeti szinten,
üdvözölte, hogy a Bizottság javaslatot 
kíván tenni a mikrovállalkozások egyes 
rendeletek alóli mentesítésére, és 
intézkedéseket javasolt a termelékenység 
növelésére, míg az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 
stratégia a kkv-k üzleti környezetének 
javítását és a kkv-k nemzetközivé 
válásának elősegítését célozza. Így a
„gondolkozz először kicsiben” elvével 
összhangban a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK irányelv szerinti közzétételi 
kötelezettségek csak bizonyos 
nagyvállalkozásokra és vállalatcsoportokra 
vonatkoznak.

Or. en
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Módosítás 9
Inese Vaidere

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ezeknek a nem pénzügyi információk 
közzétételére vonatkozó 
kötelezettségeknek a hatályát a 
munkavállalók átlagos létszámára, az 
eszközök összértékére és az árbevételre 
tekintettel kell meghatározni. A kkv-kat 
mentesíteni kell a kiegészítő jellegű 
kötelezettségek alól, és a nem pénzügyi 
beszámolónak az üzleti jelentésben történő 
közzétételére vonatkozó kötelezettséget 
csak azon vállalkozásokra kell alkalmazni, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma meghaladja az 500 főt, és 
amelyek 20 millió EUR-t meghaladó 
mérlegfőösszeggel vagy 40 millió EUR-t 
meghaladó nettó árbevétellel rendelkeznek.

(11) Ezeknek a nem pénzügyi információk 
közzétételére vonatkozó 
kötelezettségeknek a hatályát a 
munkavállalók átlagos létszámára, az 
eszközök összértékére és az árbevételre 
tekintettel kell meghatározni. A
mikrovállalkozásokat és a kkv-kat 
mentesíteni kell a kiegészítő jellegű 
kötelezettségek alól, és a nem pénzügyi 
beszámolónak az üzleti jelentésben történő 
közzétételére vonatkozó kötelezettséget 
csak azon vállalkozásokra kell alkalmazni, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma meghaladja az 500 főt, és 
amelyek 20 millió EUR-t meghaladó 
mérlegfőösszeggel vagy 40 millió EUR-t 
meghaladó nettó árbevétellel rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 10
Jean-Jacob Bicep
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ezeknek a nem pénzügyi információk 
közzétételére vonatkozó 
kötelezettségeknek a hatályát a 
munkavállalók átlagos létszámára, az 
eszközök összértékére és az árbevételre 
tekintettel kell meghatározni. A kkv-kat 
mentesíteni kell a kiegészítő jellegű 
kötelezettségek alól, és a nem pénzügyi 
beszámolónak az üzleti jelentésben történő 

(11) Ezeknek a nem pénzügyi információk 
közzétételére vonatkozó 
kötelezettségeknek a hatályát a 
munkavállalók átlagos létszámára, az 
eszközök összértékére és az árbevételre 
tekintettel kell meghatározni. A kkv-kat 
mentesíteni kell a kiegészítő jellegű 
kötelezettségek alól, és a nem pénzügyi 
beszámolónak az üzleti jelentésben történő 
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közzétételére vonatkozó kötelezettséget 
csak azon vállalkozásokra kell alkalmazni, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma meghaladja az 500 főt, és 
amelyek 20 millió EUR-t meghaladó 
mérlegfőösszeggel vagy 40 millió EUR-t 
meghaladó nettó árbevétellel rendelkeznek.

közzétételére vonatkozó kötelezettséget 
csak azon vállalkozásokra kell alkalmazni, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma meghaladja az 250 főt, és 
amelyek 17,5 millió EUR-t meghaladó 
mérlegfőösszeggel vagy 35 millió EUR-t 
meghaladó nettó árbevétellel rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 11
Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A nem pénzügyi információk 
közzétételére kötelezett szervek 
meghatározására vonatkozó kritériumok 
elfogadásakor figyelembe kell venni az 
egyes tagállamok gazdasági fejlettsége 
közötti különbségeket, és ebből 
következően azt, hogy annak érdekében, 
hogy a gazdasági tevékenység ugyanolyan 
eredményt hozzon, az egyes országokban 
el fog térni egymástól a munkavállalók 
átlagos száma.  Az új jelentéstételi 
követelmények hatálya alá tartozó szervek 
meghatározása során ezért nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a mérlegben 
megjelenített összegekre vagy a nettó 
árbevételre.

Or. pl

Módosítás 12
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Azon szaktudások és nézetek 
különbözősége, amelyekkel a vállalatok 
adminisztratív, irányítási és felügyeleti 
testületeinek tagjai bírnak, elősegíti az 
üzleti szervezet és ügyek jó megértését. Ez 
a különbözőség lehetővé teszi e testületek 
tagjai számára a vállalatirányítási döntések 
építő jellegű megvitatását és az innovatív 
ötletekre való nagyobb nyitottságot, 
megoldást kínálva a tagok nézeteinek 
hasonlóságából, azaz a
„csoportgondolkodásból” fakadó 
problémákra. Ily módon hozzájárul a 
vállalatirányítás hatékony felügyeletéhez 
és a vállalat sikeres irányításához. 
Mindezért fontos a vállalkozások 
sokszínűséggel kapcsolatos politikája 
átláthatóságának fokozása. Ez 
tájékoztatásul szolgálna a piac számára a 
vállalatirányítási gyakorlatokról, és így 
közvetett nyomást gyakorolna a 
vállalatokra a sokszínűbb 
igazgatótanácsok kialakítása tekintetében.

(15) Azon szaktudások és nézetek 
különbözősége, amelyekkel a vállalatok 
adminisztratív, irányítási és felügyeleti 
testületeinek tagjai bírnak, elősegíti az 
üzleti szervezet és ügyek jó megértését. Ez 
a különbözőség lehetővé teszi e testületek 
tagjai számára a vállalatirányítási döntések 
építő jellegű megvitatását és az innovatív 
ötletekre való nagyobb nyitottságot, 
megoldást kínálva a tagok nézeteinek 
hasonlóságából, azaz a
„csoportgondolkodásból” fakadó 
problémákra. Ezekről a kérdésekről 
azonban a vállalatok adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti szerveinek kell 
dönteniük.

Or. nl

Módosítás 13
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással, 
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontok tekintetében 
történő nyilvánosságra hozatalának 
kötelezettsége csak a tőzsdén jegyzett 

törölve
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nagyvállalatokra vonatkozzon. Ezért 
célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos 
politika közzététele a 78/660/EGK irányelv 
46a. cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával 
nem rendelkező vállalatok ne legyenek 
kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

Or. nl

Módosítás 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással, 
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontok tekintetében 
történő nyilvánosságra hozatalának 
kötelezettsége csak a tőzsdén jegyzett 
nagyvállalatokra vonatkozzon. Ezért 
célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos politika 
közzététele a 78/660/EGK irányelv 46a. 
cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem 
rendelkező vállalatok ne legyenek 

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással,
fogyatékossággal, tanulmányi és szakmai 
háttérrel kapcsolatos szempontok 
tekintetében történő nyilvánosságra 
hozatalának kötelezettsége csak a tőzsdén 
jegyzett nagyvállalatokra vonatkozzon.
Ezért célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos politika 
közzététele a 78/660/EGK irányelv 46a. 
cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem 
rendelkező vállalatok ne legyenek 
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kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

Or. en

Módosítás 15
María Muñiz De Urquiza

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással, 
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontok tekintetében 
történő nyilvánosságra hozatalának 
kötelezettsége csak a tőzsdén jegyzett 
nagyvállalatokra vonatkozzon. Ezért 
célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos politika 
közzététele a 78/660/EGK irányelv 46a. 
cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem 
rendelkező vállalatok ne legyenek 
kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással,
fogyatékossággal, tanulmányi és szakmai 
háttérrel kapcsolatos szempontok 
tekintetében történő nyilvánosságra 
hozatalának kötelezettsége csak a tőzsdén 
jegyzett nagyvállalatokra vonatkozzon.
Ezért célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos politika 
közzététele a 78/660/EGK irányelv 46a. 
cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem 
rendelkező vállalatok ne legyenek 
kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

Or. es

Módosítás 16
Jean-Jacob Bicep
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az e kérdésekkel kapcsolatos kockázatokat 
és e kockázatok vállalat általi kezelésének
módja.

a vállalkozás tevékenységeihez kapcsolódó
kockázatokat, amelyek esetleg komoly 
káros társadalmi, környezeti és emberi 
jogi hatásokkal járhatnak vagy jártak, és e 
kockázatok vállalat általi kezelésének
módját;

Or. en

Módosítás 17
Thijs Berman

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az említettekre vonatkozóan a vállalat 
nem rendelkezik egy vagy több kérdéssel 
kapcsolatos politikával, magyarázatot kell 
adnia annak hiányára.

Ha az említettekre vonatkozóan a vállalat 
nem rendelkezik egy vagy több kérdéssel 
kapcsolatos politikával, indokolással 
ellátott, kockázatelemzésen alapuló
magyarázatot kell adnia annak hiányára.

Or. en

Indokolás

Szükséges, hogy a befektetőket és a fogyasztókat tájékoztassák a vállalat által arra 
vonatkozóan elvégzett kockázatelemzésről, hogy a vállalat a nem pénzügyi beszámoló körébe 
tartozó meghatározott kérdésben nem rendelkezik vállalati politikával. Az indokolással 
ellátott magyarázat révén a befektető és a fogyasztó megértheti, hogy a vállalkozások miként 
érzékelik és értékelik a kockázatokat saját stratégiájukban.

Módosítás 18
Andrzej Grzyb
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen információk szolgáltatása során a
vállalat a nemzeti, az uniós vagy a
nemzetközi keretekre támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott.

Ezen információk szolgáltatása során a
vállalatok a nemzeti, uniós és nemzetközi 
keretekre, például a környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), 
az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 
Globális Megállapodására, a „Védelem, 
tisztelet, jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-
keretet végrehajtó, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére irányadó ENSZ-
elvekre, a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) 
támaszkodhatnak.

Or. pl

Módosítás 19
Jean-Jacob Bicep
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalat a nemzeti, az uniós vagy a 

Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalat a „Védelem, tisztelet, jogorvoslat” 
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nemzetközi keretekre támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott.

elnevezésű ENSZ-keretet végrehajtó, az 
üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére irányadó ENSZ-elveket és a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) által a multinacionális 
vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokat alkalmazza. Emellett a 
vállalat a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre is támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott. Ez a 
rendelkezés ezen irányelv 
követelményeinek vagy a nem pénzügyi 
információk vállalatok általi közzétételére 
vonatkozó konkrétabb szabályokat 
tartalmazó egyéb európai uniós 
jogszabályok vagy iránymutatások 
sérelme nélkül alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 20
Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen jellegű nem pénzügyi információk 
közzétételekor a vállalat jelzi, mely keretet 
alkalmazta.

Or. pl

Módosítás 21
Jean-Jacob Bicep
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
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78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társaság fejlődésének, teljesítményének 
vagy helyzetének megértéséhez szükséges 
mértékben az elemzésnek tartalmaznia kell 
a pénzügyi és azon kulcsfontosságú, nem 
pénzügyi jellegű teljesítménymutatókat, 
amelyek lényegesek az adott üzleti 
tevékenység szempontjából.

A társaság fejlődésének, teljesítményének 
vagy helyzetének, valamint az emberi jogi, 
társadalmi és környezeti hatásoknak a
megértéséhez szükséges mértékben az 
elemzésnek tartalmaznia kell a pénzügyi és 
azon kulcsfontosságú, nem pénzügyi 
jellegű teljesítménymutatókat, amelyek 
lényegesek az adott üzleti tevékenység 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 22
Jean-Jacob Bicep
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bizottság iránymutatást 
dolgoz ki a nemzetközi szabványok és nem 
pénzügyi teljesítménymutatók 
módszertanára és használatára 
vonatkozóan, hogy segítse a 
vállalkozásokat a jelentéstétel során.

Or. en

Módosítás 23
Jean-Jacob Bicep
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
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78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az irányelv elfogadása után 
legkésőbb 18 hónappal közzéteszi az 
iránymutatást, és jelentést készít az 
Európai Parlament és a Tanács számára 
az iránymutatás kidolgozásáról. 

Or. en

Módosítás 24
Jean-Jacob Bicep
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság létrehoz egy nem pénzügyi 
információk közzétételére vonatkozó 
iránymutatásokkal foglalkozó bizottságot, 
amely támogatja a nem pénzügyi 
jelentéstételi követelmények végrehajtását 
és kiegyensúlyozott és nyílt módon 
bevonja az érintetteket a nemzetközi 
szabványok és nem pénzügyi 
teljesítménymutatók használatára 
vonatkozó módszertani iránymutatások 
kidolgozásába.

Or. en

Módosítás 25
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
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78/660/EGK irányelv
46 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 46a. cikk a következőképpen 
módosul:

törölve

a) az (1) bekezdés az alábbi g) ponttal 
egészül ki:
„g) a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi, 
földrajzi származási, a tanulmányi és 
szakmai háttérrel kapcsolatos 
szempontokra tekintettel, e sokszínűséggel 
kapcsolatos politika céljainak, 
megvalósítási módjának és a jelentéstételi 
időszakban elért eredményeknek a leírása. 
Ha a vállalat nem rendelkezik ilyen 
politikával, a nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell az annak hiányára vonatkozó 
egyértelmű és indokolt magyarázatot. '
b) a cikk a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„4. Az (1) bekezdés g) pontja nem 
alkalmazandó a 27. cikk szerinti 
társaságokra. '

Or. nl

Módosítás 26
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 a cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi, 
földrajzi származási, a tanulmányi és 

a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi, 
földrajzi származási, a fogyatékosságot 
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szakmai háttérrel kapcsolatos 
szempontokra tekintettel, e sokszínűséggel 
kapcsolatos politika céljainak, 
megvalósítási módjának és a jelentéstételi 
időszakban elért eredményeknek a leírása.
Ha a vállalat nem rendelkezik ilyen 
politikával, a nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell az annak hiányára vonatkozó 
egyértelmű és indokolt magyarázatot.

érintő, a tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontokra tekintettel, e 
sokszínűséggel kapcsolatos politika 
céljainak, megvalósítási módjának és a 
jelentéstételi időszakban elért 
eredményeknek a leírása. Ha a vállalat nem 
rendelkezik ilyen politikával, a 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell az annak 
hiányára vonatkozó egyértelmű és indokolt 
magyarázatot.

Or. en

Módosítás 27
María Muñiz De Urquiza

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a pont
78/660/EGK irányelv és 83/349/EGK irányelv
46 a cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi, 
földrajzi származási, a tanulmányi és 
szakmai háttérrel kapcsolatos 
szempontokra tekintettel, e sokszínűséggel 
kapcsolatos politika céljainak, 
megvalósítási módjának és a jelentéstételi 
időszakban elért eredményeknek a leírása.
Ha a vállalat nem rendelkezik ilyen 
politikával, a nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell az annak hiányára vonatkozó 
egyértelmű és indokolt magyarázatot.

g) a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi, 
földrajzi származási, a fogyatékosságot 
érintő, a tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontokra tekintettel, e 
sokszínűséggel kapcsolatos politika 
céljainak, megvalósítási módjának és a 
jelentéstételi időszakban elért 
eredményeknek a leírása. Ha a vállalat nem 
rendelkezik ilyen politikával, a 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell az annak 
hiányára vonatkozó egyértelmű és indokolt 
magyarázatot.

Or. es

Módosítás 28
Thijs Berman

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
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78/660/EGK irányelv
53 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtás
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
hatékony és megfelelő mechanizmusok 
álljanak rendelkezésre annak 
biztosítására, hogy a nem pénzügyi
információkat a vállalatok megfelelően, 
jelen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban közzéteszik.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
hatékony nemzeti eljárások álljanak 
rendelkezésre a jelen irányelvben foglalt 
kötelezettségek betartásának 
kikényszerítésére, és hogy ezen eljárásokat 
bármely jogos érdekkel rendelkező 
személynek és jogalanynak lehetősége 
legyen igénybe venni a nemzeti jog 
rendelkezéseinek megfelelően, a jelen 
irányelvben foglalt rendelkezések 
tiszteletben tartásának biztosítása céljából.

Or. en

Indokolás

A „zöldre festés” és a félrevezető információk kockázatának elkerülése érdekében a 
tagállamoknak konkrét mechanizmusokkal kell rendelkezniük az irányelv megfelelő 
végrehajtására és kikényszerítésére/betartatására. A tagállamok jelentősen eltérő helyzetének 
figyelembe vétele érdekében e mechanizmusok működése tekintetében biztosítani kell a 
tagállamok számára a rugalmasságot.

Módosítás 29
Jean-Jacob Bicep
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 250
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a
17,5 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 35 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely – figyelembe véve a vállalkozás 
teljes ellátási láncát – a következőket 
tartalmazza:

Or. en

Módosítás 30
Jean-Jacob Bicep
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – iii francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az e kérdésekkel kapcsolatos kockázatokat 
és e kockázatok vállalat általi kezelésének
módja.

a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó
kérdésekkel kapcsolatos kockázatokat, 
amelyek esetleg komoly káros társadalmi, 
környezeti és emberi jogi hatásokkal 
járhatnak vagy jártak, és e kockázatok 
vállalat általi kezelésének módját;

Or. en
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Módosítás 31
Thijs Berman

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a konszolidálásba bevont vállalkozások 
egészében nem rendelkeznek e kérdések 
közül egy vagy több kérdéssel kapcsolatos 
politikával, a vállalatnak magyarázatot kell 
adnia annak hiányára.

Ha a konszolidálásba bevont vállalkozások 
egészében nem rendelkeznek e kérdések 
közül egy vagy több kérdéssel kapcsolatos 
politikával, a vállalatnak indokolással 
ellátott, kockázatértékelésen alapuló
magyarázatot kell adnia annak hiányára.

Or. en

Indokolás

Szükséges, hogy a befektetőket és a fogyasztókat tájékoztassák a vállalat által arra 
vonatkozóan elvégzett kockázatelemzésről, hogy a vállalat a nem pénzügyi beszámoló körébe 
tartozó meghatározott kérdésben nem rendelkezik vállalati politikával. Az indokolással
ellátott magyarázat révén a befektető és a fogyasztó megértheti, hogy a vállalkozások miként 
érzékelik és értékelik a kockázatokat saját stratégiájukban.

Módosítás 32
Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen információk szolgáltatása során a
konszolidált éves üzleti jelentés a nemzeti, 
az uniós vagy a nemzetközi keretekre 
támaszkodhat, és ebben az esetben meg 
kell jelölnie, hogy mely keretekre 
támaszkodott.

Ezen információk szolgáltatása során a
vállalatok a nemzeti, uniós és nemzetközi 
keretekre, például a környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), 
az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 
Globális Megállapodásra, a „Védelem, 
tisztelet, jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-
keretet végrehajtó, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére irányadó ENSZ-
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elvekre, a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra, a Nemzetközi
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) 
támaszkodhatnak.

Or. pl

Módosítás 33
Jean-Jacob Bicep
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen információk szolgáltatása során a
konszolidált éves üzleti jelentés a nemzeti, 
az uniós vagy a nemzetközi keretekre 
támaszkodhat, és ebben az esetben meg 
kell jelölnie, hogy mely keretekre 
támaszkodott.

Ezen információk szolgáltatása során a
vállalat a „Védelem, tisztelet, jogorvoslat” 
elnevezésű ENSZ-keretet végrehajtó, az
üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére irányadó ENSZ-elveket és a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) által a multinacionális 
vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokat alkalmazza. Emellett a 
vállalat a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre is támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott. Ez a 
rendelkezés ezen irányelv 
követelményeinek vagy a nem pénzügyi 
információk vállalatok általi közzétételére 
vonatkozó konkrétabb szabályokat 
tartalmazó egyéb európai uniós 
jogszabályok vagy iránymutatások 
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sérelme nélkül alkalmazandó. 

Or. en

Módosítás 34
Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen jellegű nem pénzügyi információk 
közzétételekor a vállalat jelzi, mely keretet 
alkalmazta.

Or. pl

Módosítás 35
Thijs Berman

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – b pont
83/394/EGK irányelv
36 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtás
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
hatékony és megfelelő mechanizmusok 
álljanak rendelkezésre annak 
biztosítására, hogy a nem pénzügyi 
információkat a vállalatok megfelelően, 
jelen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban közzéteszik.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
hatékony nemzeti eljárások álljanak 
rendelkezésre a jelen irányelvben foglalt 
kötelezettségek betartásának 
kikényszerítésére, és hogy ezen eljárásokat 
bármely jogos érdekkel rendelkező 
személynek és jogalanynak lehetősége 



AM\1007956HU.doc 23/25 PE521.485v02-00

HU

legyen igénybe venni a nemzeti jog 
rendelkezéseinek megfelelően, a jelen 
irányelvben foglalt rendelkezések
tiszteletben tartásának biztosítása céljából.

Or. en

Indokolás

A „zöldre festés” és a félrevezető információk kockázatának elkerülése érdekében a 
tagállamoknak konkrét mechanizmusokkal kell rendelkezniük az irányelv megfelelő 
végrehajtására és kikényszerítésére/betartatására. A tagállamok jelentősen eltérő helyzetének 
figyelembe vétele érdekében ezen mechanizmusok működése tekintetében biztosítani kell a 
tagállamok számára a rugalmasságot.

Módosítás 36
Jean-Jacob Bicep
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Figyelemmel kísérés és végrehajtás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy hatékony és megfelelő 
mechanizmusok álljanak rendelkezésre 
annak tényleges nyomon követésére és 
biztosítására, hogy a nem pénzügyi 
információkat a vállalkozások közzéteszik, 
a jelen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban.
(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy bírósági és/vagy közigazgatási 
eljárások álljanak rendelkezésre az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségek 
végrehajtásának biztosítására minden 
olyan személy – többek között jogi 
személyek – számára, akiknek a nemzeti 
jogukban foglalt kritériumokkal 
összhangban jogos érdekük az ezen 
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irányelv rendelkezéseinek való megfelelés 
biztosítása.

Or. en

Módosítás 37
Jean-Jacob Bicep
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Legkésőbb [három évvel ezen irányelv 
elfogadását követően]-ig a Bizottság 
felülvizsgálja a 46. cikk rendelkezéseit, és 
jelentést készít az Európai Parlament és a 
Tanács számára, adott esetben jogalkotási 
javaslatokkal együtt az alábbiakról:
– a gyakorlatban közzétett nem pénzügyi 
információk, beleértve az ellátási láncra 
vonatkozó információkat is, ennek 
eredményessége, valamint hogy megfelelő 
iránymutatást és módszertant 
biztosítanak-e;
– a nem pénzügyi jelentéstétellel 
kapcsolatos előrelépések világszerte;
- a „Védelem, tisztelet, jogorvoslat” 
elnevezésű ENSZ-keretrendszer és annak 
irányadó elvei, valamint az OECD által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatások végrehajtása;
- a teljesítménymutatók használata a 
földhasználat, a vízhasználat, az 
üvegházhatású gázok kibocsátása és az 
anyaghasználat vonatkozásában; 
valamint
– a meglévő ellenőrzési és végrehajtási 
mechanizmusok hatékonysága.
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