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MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe 
foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi 
irányelvnek a nem pénzügyi és a 
sokszínűséggel kapcsolatos 
információknak bizonyos nagyvállalatok és 
vállalatcsoportok általi közzététele 
tekintetében történő módosításáról

a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi 
irányelvnek a pénzügyi, nem pénzügyi és a 
sokszínűséggel kapcsolatos 
információknak bizonyos nagyvállalatok és 
vállalatcsoportok általi közzététele 
tekintetében történő módosításáról

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Annak érdekében, hogy az uniós 
polgárok megbízhassanak a 
vállalkozásokban, nagyobb átláthatóságra 
van szükség a nagyvállalatok 
tevékenysége kapcsán, különös tekintettel 
a cég nevére/neveire, tevékenysége 
jellegére, földrajzi elhelyezkedésére, 
árbevételére, alkalmazottainak számára a 
teljes munkaidőben foglalkoztatottak 
egyenértékén, nyereségére, megfizetett 
nyereségadójára és az általa kapott 
támogatásokra. Az ezekre vonatkozó 
kötelező jelentéstétel ezért fontos elemét 
képezi az érdekelt felekkel és a 
társadalommal kapcsolatos vállalati 
felelősségvállalásnak.
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A fenntarthatóságról való 
jelentéstétel létfontosságú lépés a 
fenntartható globális gazdaság felé való 
elmozdulás érdekében, kombinálva a 
hosszú távú profitabilitást a társadalmi 
igazságossággal és a 
környezetvédelemmel. Az átláthatóság és 
az elszámoltathatóság elválaszthatatlan 
részei lettek a 2015-öt követő fejlesztési 
menetrendről és a fenntartható fejlesztési 
célokról szóló vitáknak. Mivel a 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
jelentéstétel segít a teljesítmény és a 
hatások mérésében, ellenőrzésében és 
menedzselésében, lehetőséget biztosít a 
magánszektor számára arra, hogy 
továbbra is pozitív hatást gyakoroljon a 
fenntartható fejlődésre.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Szintén szükség van bizonyos 
jogszabályi minimumkövetelmények 
felállítására az uniós vállalkozások által 
nyilvánosságra hozandó információk köre 
tekintetében. Az üzleti jelentéseknek valós 
és átfogó képet kell adniuk a vállalkozás 
politikáiról, eredményeiről és 
kockázatairól.

(5) Szintén szükség van bizonyos 
jogszabályi minimumkövetelmények 
felállítására az uniós vállalkozások által 
nyilvánosságra hozandó információk köre 
tekintetében. Az üzleti jelentéseknek valós 
és átfogó képet kell adniuk a vállalkozás és 
leányvállalatai politikáiról, eredményeiről 
és kockázatairól, valamint szociális célú 
befektetéseik és leányvállalataik 
befektetéseinek konkrét céljáról.
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Módosítás 5

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 
antidiszkriminációs intézkedésekre, 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, a szociális célú 
befektetéseik konkrét célját és az ezekkel 
kapcsolatos kockázatokat, az egész 
alvállalkozói láncra kiterjedően.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A nem pénzügyi információk 
közzétételét egy, a vállalkozás által 
elvégzett kockázatalapú átvilágítási 
eljárásra kell alapozni az aktuális és 
lehetséges káros hatások azonosítása, 
megelőzése és enyhítése érdekében, 
figyelembe véve a vállalkozás méretét, 
tevékenységének jellegét és kontextusát, 
valamint a negatív hatások kockázatának 
mértékét. Az átvilágítási eljárás elveit az 
OECD multinacionális vállalatokra 
vonatkozó iránymutatásai és az üzleti és 
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emberi jogokra vonatkozó irányadó, a 
jogok védelmére, tiszteletben tartására és 
a jogorvoslatra vonatkozó ENSZ-
keretrendszert végrehajtó ENSZ-alapelvek 
tartalmazzák, amelyek betartására a 
Bizottság kötelezettséget vállalt.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A vállalkozásoknak részletes 
tájékoztatást kell nyújtaniuk a jelentős 
hatással járó legfontosabb kockázatokhoz 
kapcsolódó kérdésekről, valamint minden 
már materializálódott jelentős hatásról. A 
kockázathoz társuló jelentőség 
materializálódásának valószínűségétől és 
az esetleges hatások súlyosságától függ. A 
hatások súlyosságát mértékük és 
komolyságuk, a jelenleg vagy a jövőben 
érintett személyek száma és esetleges 
visszafordíthatatlan jellegük alapján kell 
megítélni abban az értelemben, hogy 
korlátokba ütközik-e az érintettek 
helyzetének visszaállítása legalább a 
negatív hatást megelőző vagy azzal 
egyenértékű helyzetbe.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) A gyakoribb hivatkozás a meglévő 
fenntarthatósági és jelentéstételi 
keretekre, valamint új keretek feltűnése 
ösztönzi a fenntartható globális 
gazdaságra történő áttérést. Azonban a 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
jelentéstételi politikák globális 
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feltűnésével – beleértve a fejlődő 
országokat is – az ilyen keretek 
összehangolása és harmonizálása egyre 
nagyobb kihívást jelent, amit valahogyan 
kezelni kell, tekintettel az egymást átfedő, 
egymással konfliktusban levő, sőt 
egymással versenyző szabványokra.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
6 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6d) A szociális kérdések között szerepel 
az adótervezéssel kapcsolatos felelős 
magatartás annak biztosítása érdekében, 
hogy az adók méltányos részét a megfelelő 
helyre fizessék és elkerüljék az agresszív 
adótervezést.

Módosítás 10

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-
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 

(7) A nemzetközi jogi normák által 
biztosított jogoknak és értékeknek való 
megfelelésükkel kapcsolatos információk 
szolgáltatása során a vállalatoknak az 
üzleti és emberi jogokra vonatkozó 
irányadó, a jogok védelmére, tiszteletben 
tartására és a jogorvoslatra vonatkozó 
ENSZ-keretrendszert végrehajtó ENSZ-
alapelveket és az OECD multinacionális 
vállalatokra vonatkozó iránymutatásait 
kell alkalmazniuk és támaszkodhatnak a 
nemzeti keretekre, az uniós keretekre, 
például a környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerre (EMAS), és más
nemzetközi keretekre, például az Egyesült 
Nemzetek Szervezete (ENSZ) Globális 
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Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) 
támaszkodhatnak.

Megállapodásra, 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) vagy 
egy az Európai Unió által jóváhagyott, 
„szociális védjeggyel”ellátott, mérhető 
ágazati kritériumokat tartalmazó 
szempontrendszerre is.

Indokolás

A fenntarthatóságra vonatkozó harmonizált globális keret a világgazdaságban működő 
vállalkozások érdeke. Az OECD iránymutatásai az üzleti etika valamennyi fő területét lefedik. 
2011. június 16-án John Ruggie professzor munkája alapján az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 
egyhangúlag elfogadta a jogok védelmére, tiszteletben tartására és a jogorvoslatra vonatkozó 
ENSZ-keretrendszert végrehajtó alapelveket. Tekintettel átfogó fenntarthatósági hatályukra és 
a két keretrendszer kiegészítő jellegére, azokra a jelentéstétel összehangolásának és 
harmonizálásának alapjaként kell tekinteni.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A vállalkozások 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. A 
környezetvédelem vonatkozásában a nem 
pénzügyi jellegű teljesítménymutatóknak 
tartalmazniuk kell az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának, valamint az 
anyagok, a víz és a földterület 
használatának értékelését. Az 
értékelésnek tartalmaznia kell egy ezen 
erőforrások használatára vonatkozó 
becslést is a vállalkozás ellátási lánca 
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vonatkozásában.

Indokolás

Az Európai Bizottság Az erőforrás-hatékony Európa megvalósítása ütemterve című 
közleményében 2011. szeptember 20-án fogadta el ezeket a teljesítménymutatókat. 

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A vállalkozások által szolgáltatott 
nem pénzügyi információk 
konzisztenciájának és 
összehasonlíthatóságának fokozása 
érdekében a Bizottságnak 
iránymutatásokat kell kidolgoznia a 
megfelelő kulcsfontosságú 
teljesítménymutatók használatáról, az 
erőforrásokra vonatkozó mérések 
módszertanáról és a nemzetközi 
keretekről, különös tekintettel a 
nemzetközi jogi normák által biztosított 
jogok és értékek tiszteletben tartására 
vonatkozó vállalati felelősségvállalásra.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő és hatékony eszközök álljanak 
rendelkezésre ahhoz, hogy a 
vállalkozásokat – ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban – a nem 
pénzügyi információk teljes körű, pontos 
és hitelesen közzétételére kötelezzék.
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Összhangban az ENSZ GEO-5 
környezetvédelmi programjának 
jelentésében szereplő ajánlásokkal, a 
környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi 
adatok integrálása révén valóban 
értékelni lehet a környezeti hatást.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A befektetők nem pénzügyi 
információkhoz való hozzáférése emellett 
hozzájárul ahhoz, hogy befektetések 
áramoljanak a szociálisan elkötelezett 
vállalkozásokhoz.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A nem pénzügyi információk 
közzététele minden bizonnyal lehetővé 
teszi egy olyan fenntartható és inkluzív 
beruházási stratégia végrehajtását, amely 
a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalására vonatkozó, a 
befektetőknek szóló konkrét 
iránymutatásokat tartalmazó záradékot, 
valamint a beruházásokat felügyelő 
állami hatóságok számára a beruházások 
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szociális és környezeti hatás 
szempontjából történő értékelésére 
szolgáló hatékony értékelési módszereket 
tartalmaz. 

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A nem pénzügyi információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség 
teljesítésekor a környezetvédelmi és 
szociális téren elért eredmények közötti 
egyensúlyt is biztosítani kell, hogy a 
közzététel megfeleljen a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás elveinek, és 
ne kizárólag környezetvédelmi adatokat 
tartalmazzon. 

Módosítás 18

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 

(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 a 250 főt, és amelyek 
17,5 millió EUR-t meghaladó 
mérlegfőösszeggel vagy 35 millió EUR-t 
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meghaladó nettó árbevétellel rendelkeznek. meghaladó nettó árbevétellel rendelkeznek.

Indokolás

A nagyvállalat meghatározását a 4. számviteli irányelvben szereplő meghatározással 
összhangban kell értelmezni, mely szerint egy vállalkozás akkor nagy, ha alkalmazottainak 
átlagos száma meghaladja a 250-et, vagy mérlegfőösszege nagyobb 17,5 millió eurónál, 
illetve nettó árbevétele több mint 35 millió euró.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) 2013. május 22-i ülésén az Európai 
Tanács ezen irányelv felülvizsgálatának 
részeként valamennyi nagyvállalat és 
vállalatcsoport esetében sürgette a 
kötelező országonkénti adatszolgáltatás 
bevezetését. Ezért a kormányok részére 
teljesített kifizetések fokozottabb 
átláthatóságának biztosítása érdekében a 
nagyvállalatok és közérdeklődésre számot 
tartó jogalanyok kötelesek közzétenni a 
működésük helye szerinti országok 
kormányai részére teljesített lényeges 
kifizetéseiket. Ezeket a közzétételeket –
amennyiben lehetséges – az érintett 
vállalkozások éves pénzügyi 
kimutatásainak vagy konszolidált 
pénzügyi beszámolóinak mellékleteként 
kell nyilvánosságra hozni.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Az uniós vállalkozások által 
alkalmazott agresszív adótervezés és -
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elkerülés csökkentése érdekében a 
tagállamoknak adóelkerülés elleni 
általános szabályokat (GAAR) kell 
bevezetniük az Európai Bizottság 
agresszív adótervezésről szóló 2012. 
december 6-i ajánlásával és az OECD 
G20-aknak szóló, 2013. szeptember 5-i 
eredményjelentésével összhangban. 
Ezenkívül az uniós nagyvállalatoknak 
jelentést kell közzétenniük agresszív 
adótervezési rendszereikről, beleértve 
minden más vonatkozó információt is.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A nem pénzügyi információk 
közzétételének előírásával együtt létre kell 
hozni az Európai Unió által 
felhatalmazott minősítő intézeteket, 
amelyek szükség esetén ellenőrzik a 
közzétett információk hitelességét. 

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A vállalkozások ellátási lánca 
elszakadhat a forrástól és a felelősségtől, 
ezért jelentős kockázatokat jelent nemcsak 
magukra a vállalkozásokra, hanem –
üzleti tevékenységeik miatt – a tágabb 
társadalomra nézve is. Ezért fontos, hogy 
a vállalkozások egyrészt kellő 
körültekintéssel járjanak el ellátási 
láncaik tekintetében, beleértve azon 
eseteket, amikor alvállalkozókat 



PE519.686v02-00 14/31 AD\1008486HU.doc

HU

alkalmaznak, másrészt hogy ezeket az 
egyedi politikákat közzétegyék az ilyen 
jellegű kockázatok csökkentése és az 
érintetteknek a vállalkozás által végzett 
értékelésekről történő tájékoztatása 
érdekében.

Módosítás 23

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 
politikáik az Alapjogi Charta 21. cikke és 
az EUMSZ 19. cikke vonatkozásában 
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/EU 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.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A nem pénzügyi információk 
közzétételét a közbeszerzésről szóló 
irányelv jövőbeni módosításakor a 
közbeszerzések odaítélésének feltételeként 
lehetne figyelembe venni.

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Azon vállalkozások 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:

b) Azon vállalkozások tekintetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja a 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 egyaránt 
magában kell foglalnia a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
foglalkoztatási kérdésekre, az 
antidiszkriminációs intézkedésekre, az 
emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, a vállalat teljes ellátási 
láncát figyelembe véve, amely a 
következőket tartalmazza:

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont
787/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – i a alpont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a szociális célú befektetéseik konkrét 
célját.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a vállalat igazgatási, irányítási és 
felügyeleti szerveire vonatkozó, kellő 
körültekintéssel kapcsolatos politikájának 
ismertetése az ellátási láncokra és a 
beszállítókra tekintettel, legalább a 
környezetvédelmi, szociális és 
foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó területeken. A 
leírásnak tartalmaznia kell a kellő 
körültekintéssel kapcsolatos politika 
célkitűzéseit, megvalósítási módját és a 
jelentéstételi időszakban elért 
eredményeket.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az erőforrások használatának 
elemzését, beleértve legalább a 
földhasználatot, a vízhasználatot, az 
üvegházhatású gázok kibocsátását és az 
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anyaghasználatot.

Indokolás

A környezetvédelmi információk nyilvánosságra hozása támogathatja a környezetvédelmet, ha 
az érdekeltek releváns, pontos és összehasonlítható információkhoz jutnak. Ha egyforma 
feltételeket akarunk biztosítani a vállalkozások számára, közös minimális jelentéstételi 
szabályokat kell megállapítani. 2011-es erőforrás-hatékonysági ütemtervében az Európai 
Bizottság négy fő teljesítménymutató használatát javasolta az erőforrások – víz, föld, anyagok 
és szén-dioxid –felhasználása vonatkozásában. Ezeket a mutatókat az EP és az európai 
erőforrás-hatékonysági platform is elfogadta. Az irányelv hatályát rájuk is ki lehetne 
terjeszteni.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 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.

Indokolás

A nem pénzügyi információk közzététele létfontosságú lépés a felelős üzleti gyakorlatok 
fejlődése és a fenntartható globális gazdaság felé való elmozdulás érdekében, kombinálva a 
hosszú távú profitabilitást a társadalmi igazságossággal és a környezetvédelemmel. A 
magyarázatra vonatkozó lehetőség révén a jelentések felhasználói megérthetik, hogy a 
vállalkozások miként érzékelik és értékelik a kockázatokat saját stratégiájukban.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 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 Ezen információk szolgáltatása során a 
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vállalat a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott.

vállalkozás figyelembe veszi a nemzetközi 
jogi normák által biztosított jogok és 
értékek tiszteletben tartásával kapcsolatos 
felelősségét. Ennek érdekében a 
vállalkozás a vállalatoknak az üzleti és 
emberi jogokra vonatkozó irányadó, a 
jogok védelmére, tiszteletben tartására és 
a jogorvoslatra vonatkozó ENSZ-
keretrendszert végrehajtó ENSZ-
alapelveket és az OECD multinacionális 
vállalatokra vonatkozó iránymutatásait 
alkalmazza. A vállalkozás továbbá az 
uniós vagy a nemzetközi keretekre, vagy az 
Európai Unió által jóváhagyott, esetleg 
„szociális védjeggyel”ellátott, mérhető 
ágazati kritériumokat tartalmazó 
szempontrendszerre támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott. Az 
információszolgáltatás nem sértheti ezen 
irányelv vagy más uniós jogszabályok 
vagy iránymutatások olyan előírásait, 
amelyek részletesebb szabályokat 
határoznak meg a társaságok nem 
pénzügyi jellegű adatszolgáltatására 
vonatkozóan.

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 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.

c) A társaság fejlődésének, 
teljesítményének vagy helyzetének, 
valamint az emberi jogi, szociális és 
környezetvédelmi 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.
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Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az Európai Bizottságnak a 46. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően 
iránymutatásokat kell kidolgoznia a 
nemzetközi szabványok és nem pénzügyi 
teljesítménymutatók módszertanára és 
használatára vonatkozóan, hogy segítse a 
vállalkozásokat a jelentéstétel során.
A Bizottság közzéteszi az 
iránymutatásokat. A Bizottság az irányelv 
elfogadása után legkésőbb 18 hónappal 
jelentést készít az Európai Parlament és a 
Tanács számára az iránymutatásokkal 
kapcsolatos fejleményekről. 

Indokolás

A céges fenntarthatósági jelentések optimalizálása érdekében a Bizottságnak iránymutatást 
kell nyújtania a megfelelő teljesítménymutatókról és az erőforrások mérésének 
módszertanáról, amely tükrözi a nemzetközi szabványok használatát is.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) 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 
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szabványok és nem pénzügyi 
teljesítménymutatók használatára 
vonatkozó módszertani iránymutatások 
kidolgozásába, a 46. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően.

Módosítás 34

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

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, tekintettel az Alapjogi Charta 21. 
cikkére és az EUMSZ 19. cikkére, 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.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
78/660/EK irányelv
46 a cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szöveg a következő ca) ponttal egészül 
ki:
ca) Egy adott vállalkozás által alkalmazott 
adócsökkentési módszerek 
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arányosságának értékelése érdekében 
ismertetni kell a vállalkozás adótervezési 
megoldásait legalább az alábbiak 
feltüntetésével:
i. agresszív adótervezési megoldások, 
beleértve a kapott tanácsok általános 
tartalmát,
ii. transzferár-megállapodások és annak 
ismertetése, hogy az egyes érintett 
országok adóhatóságai jóváhagyták-e a 
transzferárakat,
iii. állandó telephellyel kapcsolatos 
döntések és azon országok listája, ahol a 
vállalkozás úgy végez kereskedelmi 
tevékenységet, hogy nem rendelkezik 
állandó telephellyel,
iv. adóalap-eróziós módszerek 
kamatlevonások, jogdíjak és egyéb 
pénzügyi kifizetések révén, beleértve a 
márkafejlesztések helyét, azt a helyszínt, 
ahol a leányvállalatok fizetnek értük, 
illetve, hogy az anyavállalat tulajdonát 
képezik-e a fő műveleti bázisukon, vagy 
ellenkező esetben adóügyi szempontból 
hol rendelkeznek székhellyel,
v. a kutatási és fejlesztési tevékenységek 
helyszíne és ezt hogyan térítik vissza a 
leányvállalatoktól.

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összevont (konszolidált) üzleti 
jelentésnek valós áttekintést kell adnia 
legalább a konszolidálásba bevont 
vállalkozások egészében vett 
üzletmenetének fejlődéséről és 
teljesítményéről, illetve helyzetéről azon 

Az összevont (konszolidált) üzleti 
jelentésnek – az egész alvállalkozói láncra 
kiterjedően – valós áttekintést kell adnia 
legalább a konszolidálásba bevont 
vállalkozások egészében vett 
üzletmenetének fejlődéséről és 
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főbb kockázatok és bizonytalanságok 
leírásával együtt, amelyekkel azok 
szembesülnek.

teljesítményéről, illetve helyzetéről azon 
főbb kockázatok és bizonytalanságok 
leírásával együtt, amelyekkel azok 
szembesülnek.

Módosítás 37

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

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 a 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 egyaránt magában kell 
foglalnia legalább a környezetvédelmi, a 
szociális és a foglalkoztatási kérdésekre, az 
antidiszkriminációs intézkedésekre, az 
emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, figyelembe véve a vállalat 
teljes ellátási láncát, amely a következőket 
tartalmazza:

Indokolás

A nagyvállalat meghatározását a 4. számviteli irányelvben szereplő meghatározással 
összhangban kell értelmezni, mely szerint egy vállalkozás akkor nagy, ha alkalmazottainak 
átlagos száma meghaladja a 250-et, vagy mérlegfőösszege nagyobb 17,5 millió eurónál, 
illetve nettó árbevétele több mint 35 millió euró. A nem pénzügyi jellegű ügyekről és ezekhez 
kapcsolódó kockázatokról szóló jelentés nem teljes az egész ellátási láncra vonatkozó 
releváns információk nélkül.
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Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a szociális célú befektetéseik konkrét 
célját.

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. 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;

Indokolás

A kockázat fogalmának több aspektusa van. A vállalkozás kockázatokkal néz szembe, 
miközben a társadalom számára maga hordozhat kockázatokat. Ezek a kockázatok aztán a 
vállalkozás számára is kockázatot jelenthetnek. Összhangban az OECD multinacionális 
vállalatokra vonatkozó iránymutatásaival és az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó, 
a jogok védelmére, tiszteletben tartására és a jogorvoslatra vonatkozó ENSZ-keretrendszert 
végrehajtó ENSZ-alapelvekkel, a jelentéseknek valamennyi kockázatot tartalmazniuk kell, 
hogy a javaslat elérhesse célját. 

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – iii a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a vállalatcsoport igazgatási, irányítási 
és felügyeleti szerveire vonatkozó, kellő 
körültekintéssel kapcsolatos politikájának 
ismertetését az ellátási láncokra és a 
beszállítókra tekintettel, legalább a 
környezetvédelmi, szociális és 
foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó területeken. A 
leírásnak tartalmaznia kell a kellő 
körültekintéssel kapcsolatos politika 
célkitűzéseit, megvalósítási módját és a
jelentéstételi időszakban elért 
eredményeket.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az erőforrások használatának 
elemzését, beleértve legalább a 
földhasználatot, a vízhasználatot, az 
üvegházhatású gázok kibocsátását és az 
anyaghasználatot;

Indokolás

Environmental information disclosure can support environment protection, if stakeholders 
receive relevant, accurate and comparable information. Creating a level playing field 
between companies entails establishing a minimum common denominator of reporting. In the 
2011 Resource Efficiency Roadmap, the European Commission proposed the use of four key 
indicators - water, land, materials and carbon - for measuring resource use. These indicators 
were endorsed by the EP as well as the European Resource Efficiency Platform. They should, 
accordingly, be included in the scope of this directive.
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Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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.

Indokolás

A nem pénzügyi információk közzététele létfontosságú lépés a felelős üzleti gyakorlatok 
fejlődése és a fenntartható globális gazdaság felé való elmozdulás érdekében, kombinálva a 
hosszú távú profitabilitást a társadalmi igazságossággal és a környezetvédelemmel. A 
magyarázatra vonatkozó lehetőség révén a jelentések felhasználói megérthetik, hogy a 
vállalkozások miként érzékelik és értékelik a kockázatokat saját stratégiájukban.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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 
vállalkozás figyelembe veszi a nemzetközi 
jogi normák által biztosított jogok és 
értékek tiszteletben tartásával kapcsolatos 
felelősségét. Ennek érdekében a 
vállalkozás a vállalatoknak az üzleti és 
emberi jogokra vonatkozó irányadó, a 
jogok védelmére, tiszteletben tartására és 
a jogorvoslatra vonatkozó ENSZ-
keretrendszert végrehajtó ENSZ-
alapelveket és az OECD multinacionális 
vállalatokra vonatkozó iránymutatásait 
alkalmazza. Továbbá a konszolidált éves 
üzleti jelentés a nemzeti, az uniós vagy a 
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nemzetközi keretekre támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott. Az 
információszolgáltatás nem sértheti ezen 
irányelv vagy más uniós jogszabályok 
vagy iránymutatások olyan előírásait, 
amelyek részletesebb szabályokat 
határoznak meg a társaságok nem 
pénzügyi jellegű adatszolgáltatására 
vonatkozóan.

Indokolás

A fenntarthatóságra vonatkozó harmonizált globális keret a világgazdaságban működő 
vállalkozások érdeke. Az OECD iránymutatásai az üzleti etika valamennyi fő területét lefedik. 
2011. június 16-án John Ruggie professzor munkája alapján az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 
egyhangúlag elfogadta a jogok védelmére, tiszteletben tartására és a jogorvoslatra vonatkozó 
ENSZ-keretrendszert végrehajtó alapelveket. Tekintettel átfogó fenntarthatósági hatályukra és 
a két keretrendszer kiegészítő jellegére, azokra a jelentéstétel összehangolásának és 
harmonizálásának alapjaként kell tekinteni.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)
2013/34/EU irányelv
10 fejezet – 41 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 2013/34/EU irányelv módosításai 
(országonkénti adatszolgáltatás)
A 2013/34/EU irányelv az alábbiak szerint 
módosul:
(1) A 10. fejezet 41. cikke a következő (6) 
bekezdéssel egészül ki:
6. „Országonkénti adatszolgáltatás”: a 2. 
cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában és a 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott vállalat által minden egyes 
olyan tagállam és harmadik ország 
részére benyújtandó alábbi pénzügyi 
információk, amelyekben a vállalat 
tevékenységet végez:
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a) név/nevek, a tevékenység jellege és
földrajzi hely;
b) árbevétel;
c) az alkalmazottak száma teljes 
munkaidős egyenértékben kifejezve;
d) adózás előtti eredmény;
e) eredményt terhelő adó;
f) kapott állami támogatások.
(2) A 10. fejezet 42. cikkének (1) és (2) 
bekezdése a következőképpen módosul:
42. cikk
Kormányoknak történő kifizetésekkel 
kapcsolatos jelentéstételi kötelezettséggel 
és országonkénti adatszolgáltatási 
kötelezettséggel bíró vállalkozások
1. A tagállamok előírják a nyersanyag-
kitermelő iparágban működő vagy a 
természetes erdők fakitermelésével 
foglalkozó nagyvállalatok és a 
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó 
egységek számára, hogy évente 
készítsenek beszámolót a kormányok 
részére fizetett összegekről és azt hozzák 
nyilvánosságra. A tagállamok kötelesek 
előírni a nagyvállalatok és 
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó 
egységek számára, hogy összevont alapon 
évente tegyenek közzé a pénzügyi évre 
vonatkozó országonkénti jelentést.
2. Ezek a kötelezettségek nem 
vonatkoznak a valamely tagállam jogának 
hatálya alá tartozó olyan vállalkozásra, 
amely leányvállalat vagy anyavállalat, ha 
mindkét alábbi feltétel teljesül:
a) az anyavállalkozás valamely tagállam 
jogszabályainak a hatálya alá tartozik; 
valamint
b) az említett vállalkozás által a 
kormányok részére fizetett összegek és az 
országonkénti adatszolgáltatás 
szerepelnek az említett anyavállalat által a 
39. cikknek megfelelően elkészített, a 
kormányok részére fizetett összegekről 
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szóló konszolidált beszámolóban.
(3) A cikk a következő (3) és 
(4) bekezdéssel egészül ki:
3. Az (1) bekezdésben említett 
információkat a 2006/43/EK irányelvben 
foglaltakkal összhangban ellenőrizni kell, 
és – amennyiben lehetséges – az érintett 
vállalatok/vállalkozások éves pénzügyi 
kimutatásainak vagy – adott esetben –
konszolidált pénzügyi beszámolóinak 
mellékleteként közzé kell tenni.
4. A Bizottság általános értékelési 
jelentést készít az országonkénti 
adatszolgáltatás nyilvános közzétételének 
lehetséges gazdasági következményeiről, 
beleértve a versenyképességre és 
beruházásokra gyakorolt hatásokat, és 
csak abban az esetben fontolhatja meg 
ezen információknak az illetékes 
adóhatóságok részére történő 
rendelkezésre bocsátását, ha az értékelés 
negatív eredménnyel zárul. A Bizottság 
legkésőbb 2015. december 31-ig jelentést 
nyújt be a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)
2013/34/EU irányelv
50 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„50a. cikk

Figyelemmel kísérés és végrehajtás
(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy hatékony és megfelelő 
mechanizmusok álljanak rendelkezésre 
annak nyomon követésére és biztosítására, 
hogy a nem pénzügyi információkat a 
vállalkozások közzéteszik, a jelen irányelv 
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rendelkezéseivel összhangban.
(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy jogi és/vagy közigazgatási eljárások 
álljanak rendelkezésre a jelen irányelvben 
foglalt kötelezettségek betartásának 
kikényszerítésére, és hogy ezen eljárásokat 
minden jogos érdekkel rendelkező 
személynek – beleértve a jogi személyeket 
is – lehetősége legyen igénybe venni a 
nemzeti jog rendelkezéseinek megfelelően, 
a jelen irányelvben foglalt rendelkezések 
tiszteletben tartásának biztosítása 
céljából.”

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)
2013/34/EU irányelv
53 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„53a. cikk

Felülvizsgálat
Legkésőbb [három évvel az irányelv 
elfogadását követően]-ig a Bizottság 
felülvizsgálja [a jelen bizottsági javaslat 
által módosított és a 2013/34/EU 
irányelvbe integrálandó 78/660/EGK 
irányelv 46. cikkének (az új hivatkozás 
még nem ismert)] rendelkezéseit, és 
jelentést készít az Európai Parlament és a 
Tanács számára, adott esetben jogalkotási 
javaslatokkal együtt az alábbiakról:
- a közzétett nem pénzügyi információk és 
hatályuk, beleértve az ellátási láncra 
vonatkozó információkat is, az, hogy 
megfelelő iránymutatást és módszertant 
biztosítottak-e és teljesülnek-e a 
jogszabály céljai;
- a nem pénzügyi jelentéstétellel 
kapcsolatos előrelépések világszerte;
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- a jogok védelmére, tiszteletben tartására 
és a jogorvoslatra vonatkozó ENSZ-
keretrendszer és alapelvei, valamint az 
OECD multinacionális vállalatokra 
vonatkozó iránymutatásainak 
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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