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Módosítás 22
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A kormányok részére teljesített 
kifizetések fokozottabb átláthatóságának 
biztosítása érdekében a nyersanyag-
kitermelő iparágban vagy az elsődleges 
erdők fakitermelésében aktív 
nagyvállalkozások és közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok kötelesek éves 
alapon egy külön beszámolóban 
közzétenni a működésük szerinti országok 
kormányai részére teljesített lényeges
kifizetéseiket. Ezek a vállalkozások a 
természeti erőforrásokban, különösen az 
ásványi anyagokban, kőolajban, 
földgázban és elsődleges erdőkben gazdag 
országokban működnek. A beszámolónak
olyan módon kell tartalmaznia a
kifizetések fajtáit, hogy 
összehasonlíthatók legyenek az EITI-ben 
(Extractive Industries Transparency 
Initiative – átláthatósági kezdeményezés a
nyersanyag-kitermelő iparágak
vonatkozásában) résztvevő vállalkozások
által közzétett kifizetésekkel. A 
kezdeményezés kiegészíti az EU FLEGT 
cselekvési tervét (az erdészeti jogszabályok 
végrehajtása, az erdészeti irányítás és az 
erdészeti termékek kereskedelme) és a fára 
és fatermékekre vonatkozó rendeletet is, 
amely előírja a fatermékek kereskedői 
számára, hogy kellő gondossággal járjanak 
el az illegális faanyagok uniós piacra való 
bejutásának megakadályozása érdekében.

(32) A kormányok részére teljesített 
kifizetések fokozottabb átláthatóságának 
biztosítása érdekében az éves pénzügyi 
kimutatással kapcsolatos jelentéstétel 
részeként az összes nagyvállalkozásnak és 
közérdeklődésre számot tartó jogalanynak 
beszámolót kell közzétennie a működése
szerinti országok kormányai részére 
teljesített lényeges kifizetéseiről, valamint 
további pénzügyi információkat kell 
szolgáltatnia a harmadik országokban 
folytatott tevékenységeiről. Ezen adatok 
közzétételének célja, hogy lehetővé tegye a 
befektetők számára, hogy 
megalapozottabb döntéseket hozhassanak, 
valamint hogy javítsa a vállalatirányítást 
és elszámoltathatóságot, és hozzájáruljon 
az adócsalás felszámolásához. A 
beszámolónak a közzétételeket 
országonként kell bemutatnia. Továbbá 
amennyiben az ilyen vállalkozások a 
természeti erőforrások, különösen az 
ásványi anyagok, kőolaj, földgáz és 
elsődleges erdők kitermelése terén
működnek, vagy halászati tevékenységeket 
végeznek, a beszámolóban meg kell 
nevezni a konkrét projektet vagy 
projekteket, amelyre vagy amelyekre a 
kifizetés vonatkozott. A beszámolónak
ennek megfelelően a nyersanyag-kitermelő 
iparágak átláthatóságára irányuló 
kezdeményezés (EITI) által
megfogalmazott közzétételi 
követelményekre kell épülnie. A 
kezdeményezés kiegészíti az EU FLEGT 
cselekvési tervét (az erdészeti jogszabályok 
végrehajtása, az erdészeti irányítás és az 
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erdészeti termékek kereskedelme) és a fára 
és fatermékekre vonatkozó rendeletet is, 
amely előírja a fatermékek kereskedői 
számára, hogy kellő gondossággal járjanak 
el az illegális faanyagok uniós piacra való 
bejutásának megakadályozása érdekében.

Or. en

Módosítás 23
Birgit Schnieber-Jastram

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A kormányok részére teljesített 
kifizetések fokozottabb átláthatóságának 
biztosítása érdekében a nyersanyag-
kitermelő iparágban vagy az elsődleges 
erdők fakitermelésében aktív 
nagyvállalkozások és közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok kötelesek éves 
alapon egy külön beszámolóban közzétenni 
a működésük szerinti országok kormányai 
részére teljesített lényeges kifizetéseiket.
Ezek a vállalkozások a természeti 
erőforrásokban, különösen az ásványi 
anyagokban, kőolajban, földgázban és 
elsődleges erdőkben gazdag országokban 
működnek. A beszámolónak olyan módon
kell tartalmaznia a kifizetések fajtáit, hogy 
összehasonlíthatók legyenek az EITI-ben 
(Extractive Industries Transparency 
Initiative – átláthatósági kezdeményezés a 
nyersanyag-kitermelő iparágak
vonatkozásában) résztvevő vállalkozások
által közzétett kifizetésekkel. A 
kezdeményezés kiegészíti az EU FLEGT 
cselekvési tervét (az erdészeti jogszabályok 
végrehajtása, az erdészeti irányítás és az 
erdészeti termékek kereskedelme) és a fára 
és fatermékekre vonatkozó rendeletet is, 
amely előírja a fatermékek kereskedői 
számára, hogy kellő gondossággal járjanak 

(32) A kormányok részére teljesített 
kifizetések fokozottabb átláthatóságának 
biztosítása érdekében a nyersanyag-
kitermelő iparágban vagy az elsődleges 
erdők fakitermelésében aktív 
nagyvállalkozások és közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok kötelesek éves 
alapon egy külön beszámolóban közzétenni 
a működésük szerinti országok kormányai 
részére teljesített lényeges kifizetéseiket.
Ezek a vállalkozások a természeti 
erőforrásokban, különösen az ásványi 
anyagokban, kőolajban, földgázban és 
elsődleges erdőkben gazdag országokban 
működnek. A beszámolónak fel kell
tüntetnie, hogy a kifizetések mely 
projektre vagy projektekre vonatkoztak, és
a nyersanyag-kitermelő iparágak
átláthatóságára irányuló kezdeményezés 
(EITI) által megfogalmazott közzétételi 
követelményekre kell épülnie. A 
kezdeményezés kiegészíti az EU FLEGT 
cselekvési tervét (az erdészeti jogszabályok 
végrehajtása, az erdészeti irányítás és az 
erdészeti termékek kereskedelme) és a fára 
és fatermékekre vonatkozó rendeletet is, 
amely előírja a fatermékek kereskedői 
számára, hogy kellő gondossággal járjanak 
el az illegális faanyagok uniós piacra való 
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el az illegális faanyagok uniós piacra való 
bejutásának megakadályozása érdekében.

bejutásának megakadályozása érdekében.

Or. en

Módosítás 24
Thijs Berman, Michael Cashman

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A beszámolóknak meg kell
könnyítenie az erőforrásokban gazdag 
országok számára az EITI elvek és 
feltételek megvalósítását, valamint az
állampolgárokkal szembeni elszámolást az 
olyan kifizetések tekintetében, amelyeket a
kormányok a nyersanyag-kitermelő 
iparágban vagy az elsődleges erdők 
fakitermelésében aktív, a joghatóságuk 
alatt működő vállalkozásoktól kapnak. A 
beszámolónak a közzétételeket ország- és 
projektalapon kell tartalmaznia, ha a 
projektet tekintik annak a legalacsonyabb 
szintű működési beszámolási egységnek, 
amelyen a vállalkozás rendszeres belső 
vezetőségi jelentéseket készít; például egy 
koncesszió, földrajzi medence stb., és ha a 
kifizetések ilyen projektekhez kötődnek. 
Figyelemmel az átfogó célra, amely szerint
a szóban forgó országokban elő kell 
segíteni a felelősségteljes kormányzást,
értékelni kell a bejelentendő kifizetések 
lényegességét a fogadó kormányokkal 
kapcsolatban. A lényegességnek számos 
kritériuma elképzelhető, például abszolút 
összegű kifizetések vagy egy százalékos 
küszöb (mint például egy adott ország 
GDP-jének bizonyos százalékát 
meghaladó összegek), amelyek 
meghatározhatók egy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban. A Bizottságnak a 
jelentéstételi rendszert az irányelv 
hatálybalépésétől számított öt éven belül 

(33) A beszámolóknak meg kell
könnyíteniük, hogy a kormányok az 
állampolgárokkal szemben 
elszámoltathatóak legyenek az olyan 
kifizetések tekintetében, amelyeket a 
joghatóságuk alatt működő 
vállalkozásoktól kapnak. A beszámolónak
a közzétételeket országonként kell 
bemutatnia. A nyersanyag-kitermelő 
iparágban vagy az elsődleges erdők 
fakitermelésében tevékenykedő 
vállalkozások esetében a jelentéstétel 
projektek alapján is történik, ahol a 
projekt engedély, lízing, koncesszió vagy 
más hasonló jogi megállapodás alapján 
végzett tevékenység. Amennyiben a fizetési 
kötelezettség ettől eltérő alapon merül fel, 
a jelentéstételt az adott alapon kell
megtenni. Figyelemmel az átfogó célra, 
amely szerint elő kell segíteni a jó 
kormányzást, az ország gazdaságára vagy 
társadalmára helyi, regionális vagy 
nemzeti szinten jelentős hatásúnak 
tekintett minden kifizetést jelenteni kell, és 
a határértékeknek tükrözniük kell ezeket a 
hatásokat; Szabályokat kell életbe léptetni 
annak biztosítására, hogy a határértékeket 
ne lehessen megkerülni. A Bizottságnak a 
jelentéstételi rendszert az irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
felül kell vizsgálnia és arról jelentést kell 
készítenie. A felülvizsgálat figyelembe 
veszi a nemzetközi fejleményeket,
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felül kell vizsgálnia és arról jelentést kell 
készítenie. A felülvizsgálat kiterjed a 
rendszer hatékonyságára és figyelembe 
veszi a nemzetközi fejleményeket, a
versenyképesség és energiabiztonság 
kérdéseit is beleértve. A felülvizsgálat 
emellett figyelembe veszi a kifizetési 
információk elkészítőinek és 
felhasználóinak tapasztalatát, és
mérlegeli, hogy indokolt lenne-e 
kiegészítő kifizetési információk, például 
tényleges adókulcsok, és 
kedvezményezettekre vonatkozó adatok, 
például bankszámla-adatok előírása.

valamint az e területen a globális 
szabványok megvalósítása tekintetében 
elért előrehaladást, és beszámol e 
jogszabály harmadik országokra gyakorolt 
hatásáról, különös tekintettel a 
kormányok részére teljesített kifizetések 
átláthatóságának növelésére vonatkozó 
célok megvalósítására.

Or. en

Módosítás 25
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A beszámolóknak meg kell
könnyítenie az erőforrásokban gazdag 
országok számára az EITI elvek és 
feltételek megvalósítását, valamint az 
állampolgárokkal szembeni elszámolást az 
olyan kifizetések tekintetében, amelyeket a 
kormányok a nyersanyag-kitermelő 
iparágban vagy az elsődleges erdők 
fakitermelésében aktív, a joghatóságuk 
alatt működő vállalkozásoktól kapnak. A 
beszámolónak a közzétételeket ország- és 
projektalapon kell tartalmaznia, ha a
projektet tekintik annak a legalacsonyabb 
szintű működési beszámolási egységnek, 
amelyen a vállalkozás rendszeres belső 
vezetőségi jelentéseket készít; például egy 
koncesszió, földrajzi medence stb., és ha a
kifizetések ilyen projektekhez kötődnek.
Figyelemmel az átfogó célra, amely szerint 
a szóban forgó országokban elő kell 

(33) A beszámolóknak meg kell
könnyíteniük a kormányok számára, hogy
az állampolgárokkal szemben 
elszámoltathatóak legyenek az olyan 
kifizetések tekintetében, amelyeket a 
joghatóságuk alatt működő 
vállalkozásoktól kapnak. Amennyiben az 
ilyen vállalkozások a természeti 
erőforrások kitermelése terén 
tevékenykednek, a beszámolóknak meg 
kell könnyíteniük az erőforrásokban 
gazdag országok számára az EITI elvek és 
feltételek megvalósítását, valamint az 
állampolgárokkal szembeni elszámolást az 
olyan kifizetések tekintetében, amelyeket a 
kormányok a joghatóságuk alatt működő 
vállalkozásoktól kapnak. A beszámolónak 
a közzétételeket országonként kell 
tartalmaznia, és a nyersanyag-kitermelő 
iparágban, a halászati ágazatban vagy az 
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segíteni a felelősségteljes kormányzást,
értékelni kell a bejelentendő kifizetések
lényegességét a fogadó kormányokkal 
kapcsolatban. A lényegességnek számos 
kritériuma elképzelhető, például abszolút 
összegű kifizetések vagy egy százalékos 
küszöb (mint például egy adott ország 
GDP-jének bizonyos százalékát 
meghaladó összegek), amelyek 
meghatározhatók egy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban. A Bizottságnak a 
jelentéstételi rendszert az irányelv 
hatálybalépésétől számított öt éven belül 
felül kell vizsgálnia és arról jelentést kell 
készítenie. A felülvizsgálat kiterjed a 
rendszer hatékonyságára és figyelembe 
veszi a nemzetközi fejleményeket, a 
versenyképesség és energiabiztonság 
kérdéseit is beleértve. A felülvizsgálat 
emellett figyelembe veszi a kifizetési 
információk elkészítőinek és 
felhasználóinak tapasztalatát, és mérlegeli, 
hogy indokolt lenne-e kiegészítő kifizetési 
információk, például tényleges 
adókulcsok, és kedvezményezettekre 
vonatkozó adatok, például bankszámla-
adatok előírása.

elsődleges erdők fakitermelésében aktív 
nagyvállalkozások esetében fel kell 
tüntetnie, hogy a kifizetések mely 
projektre vagy projektekre vonatkoznak, 
ahol is a projekt olyan szerződést, 
engedélyt, lízinget, koncessziót vagy más 
jogi megállapodást jelent, amely az adózás 
és a bevételek tekintetében a működése 
szerinti valamennyi országban 
kötelezettségeket ró egy vállalatra.
Amennyiben a fizetési kötelezettség ettől 
eltérő alapon merül fel, a jelentéstételt az 
adott alapon kell megtenni. Figyelemmel 
az átfogó célra, amely szerint a szóban 
forgó országokban elő kell segíteni a jó 
kormányzást, a kifizetések lényegesnek 
minősülnek, amennyiben bármely 
ugyanolyan típusú, egyszeri vagy 
többszöri kifizetés meghaladja a 15 000 
eurót. A Bizottságnak a jelentéstételi 
rendszert az irányelv hatálybalépésétől 
számított négy éven belül felül kell 
vizsgálnia és arról jelentést kell készítenie.
A felülvizsgálat kiterjed a rendszer 
hatékonyságára és figyelembe veszi a 
kifizetési információk elkészítőinek és 
felhasználóinak tapasztalatát, és mérlegeli, 
hogy indokolt lenne-e kiegészítő kifizetési 
információk előírása.

Or. en

Módosítás 26
Birgit Schnieber-Jastram

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A beszámolóknak meg kell 
könnyítenie az erőforrásokban gazdag 
országok számára az EITI elvek és 
feltételek megvalósítását, valamint az 
állampolgárokkal szembeni elszámolást az 
olyan kifizetések tekintetében, amelyeket a 

(33) A beszámolóknak meg kell 
könnyítenie az erőforrásokban gazdag 
országok számára az EITI elvek és 
feltételek megvalósítását, valamint az 
állampolgárokkal szembeni elszámolást az 
olyan kifizetések tekintetében, amelyeket a 
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kormányok a nyersanyag-kitermelő 
iparágban vagy az elsődleges erdők 
fakitermelésében aktív, a joghatóságuk 
alatt működő vállalkozásoktól kapnak. A 
beszámolónak a közzétételeket ország- és 
projektalapon kell tartalmaznia, ha a 
projektet tekintik annak a legalacsonyabb 
szintű működési beszámolási egységnek, 
amelyen a vállalkozás rendszeres belső 
vezetőségi jelentéseket készít; például egy 
koncesszió, földrajzi medence stb., és ha a 
kifizetések ilyen projektekhez kötődnek. 
Figyelemmel az átfogó célra, amely szerint 
a szóban forgó országokban elő kell 
segíteni a felelősségteljes kormányzást,
értékelni kell a bejelentendő kifizetések
lényegességét a fogadó kormányokkal 
kapcsolatban. A lényegességnek számos 
kritériuma elképzelhető, például abszolút 
összegű kifizetések vagy egy százalékos 
küszöb (mint például egy adott ország 
GDP-jének bizonyos százalékát 
meghaladó összegek), amelyek 
meghatározhatók egy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban. A Bizottságnak a 
jelentéstételi rendszert az irányelv 
hatálybalépésétől számított öt éven belül 
felül kell vizsgálnia és arról jelentést kell 
készítenie. A felülvizsgálat kiterjed a 
rendszer hatékonyságára és figyelembe 
veszi a nemzetközi fejleményeket, a 
versenyképesség és energiabiztonság 
kérdéseit is beleértve. A felülvizsgálat 
emellett figyelembe veszi a kifizetési 
információk elkészítőinek és 
felhasználóinak tapasztalatát, és mérlegeli, 
hogy indokolt lenne-e kiegészítő kifizetési 
információk, például tényleges adókulcsok, 
és kedvezményezettekre vonatkozó adatok, 
például bankszámla-adatok előírása.

kormányok a nyersanyag-kitermelő 
iparágban vagy az elsődleges erdők 
fakitermelésében aktív, a joghatóságuk 
alatt működő vállalkozásoktól kapnak. A 
beszámolónak a közzétételeket ország- és 
projektalapon kell tartalmaznia, ahol a 
projekt az a szerződés, engedély, lízing, 
koncesszió vagy más jogi megállapodás, 
amely az adózás és a bevételek 
tekintetében a működése szerinti 
valamennyi országban kötelezettségeket ró 
egy vállalatra. Amennyiben a fizetési 
kötelezettség ettől eltérő alapon merül fel, 
a jelentéstételt az adott alapon kell 
megtenni. Figyelemmel az átfogó célra, 
amely szerint a szóban forgó országokban 
elő kell segíteni a jó kormányzást, a
kifizetések lényegesnek minősülnek, 
amennyiben bármely ugyanolyan típusú, 
egyszeri vagy többszöri kifizetés 
meghaladja a 15 000 eurót. A 
Bizottságnak a jelentéstételi rendszert az 
irányelv hatálybalépésétől számított öt 
éven belül felül kell vizsgálnia és arról 
jelentést kell készítenie. A felülvizsgálat 
kiterjed a rendszer hatékonyságára és 
figyelembe veszi a nemzetközi 
fejleményeket, a versenyképesség és 
energiabiztonság kérdéseit is beleértve. A 
felülvizsgálat emellett figyelembe veszi a 
kifizetési információk elkészítőinek és 
felhasználóinak tapasztalatát, és mérlegeli, 
hogy indokolt lenne-e kiegészítő kifizetési 
információk, például tényleges adókulcsok, 
és kedvezményezettekre vonatkozó adatok, 
például bankszámla-adatok előírása.

Or. en

Módosítás 27
Åsa Westlund



AM\902207HU.doc 9/19 PE489.525v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A fegyveres konfliktusok a világban 
számos helyen, így például a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban is szorosan 
kapcsolódnak az ásványi anyagok illegális 
kitermeléséhez. E kapcsolat felszámolása 
hozzájárulna a konfliktusok számának 
csökkentéséhez és intenzitásának 
mérsékléséhez. Erre az egyik megoldás az 
lehetne, hogy a konfliktusokkal sújtott 
vagy konfliktusok által fenyegetett 
országokból ásványi anyagot beszerző 
uniós vállalkozásokat kellő gondosságra 
kötelezzük annak biztosítása érdekében, 
hogy ellátási láncaik ne legyenek 
kapcsolatban az egymással szemben álló 
felekkel. Miközben egy ilyen irányú 
kezdeményezésnek teljes mértékben 
tiszteletben kellene tartania a helyi 
szereplők érdekeit, az EITI és az OECD 
kellő gondosságról és az ellátási láncok 
felelősségteljes igazgatásáról szóló 
ajánlásai hasznos referenciaként 
szolgálhatnak. E lehetséges megoldás jobb 
megismerése érdekében fontos, hogy az 
EU-val összefüggésben tovább vizsgálják 
egy ilyen kötelezettség bevezetésének 
megvalósíthatóságát és várható hatását.

Or. en

Módosítás 28
Birgit Schnieber-Jastram

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és alapelveket, amelyeket 
különösen az Európai Unió Alapjogi 

(38) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és alapelveket, amelyeket 
különösen az Európai Unió Alapjogi 



PE489.525v01-00 10/19 AM\902207HU.doc

HU

Chartája ismer el, Chartája és az EUMSZ 208. cikke ismer el,

Or. en

Módosítás 29
Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. A tagállamok az e cikk (1)–(5) 
bekezdésében rögzített határértékeknél 
alacsonyabb határértékeket is 
megszabhatnak. Az értékek csökkentése 
során meg kell őrizni a jelenlegi 
arányokat.

Or. lv

Indokolás

Több uniós tagállamban a meghatározott határértékek nem felelnek meg a gazdasági 
körülményeknek, mivel az e cikk (1) bekezdésében megállapított értékek azt jelentenék, hogy 
abszolút értékben a tagállamokban működő vállalkozások többsége az irányelv céljából 
„kisvállalkozásnak” minősül. Ez káros hatással lenne az adott tagállamok adóbehajtási 
rendszerére.

Módosítás 30
Thijs Berman, Michael Cashman

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „nyersanyag-kitermelő iparágban aktív
vállalkozás”: olyan vállalkozás, amelynek
tevékenysége magában foglalja az ásványi 
anyagok, a kőolaj és a földgáz 
lelőhelyeinek felderítését, felfedezését, 
fejlesztését és kitermelését, az 
1893/2006/EK európai parlamenti és 

1. „vállalkozás”: az Európai Unióban 
beszámolót közzétevő legmagasabb szintű 
anyavállalat, amennyiben az a csoport,
amelynek vonatkozásában az anyavállalat 
konszolidált pénzügyi kimutatást készít,
magában foglal leányvállalatokat, 
fióktelepeket, állandó telephelyeket, közös 
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tanácsi rendelet I. melléklete B. 
szakaszának 05-08 részében említettek 
szerint;

vállalkozásokat és társult vállalkozásokat.

Or. en

Módosítás 31
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „nyersanyag-kitermelő iparágban aktív
vállalkozás”: olyan vállalkozás, amelynek
tevékenysége magában foglalja az ásványi 
anyagok, a kőolaj és a földgáz 
lelőhelyeinek felderítését, felfedezését, 
fejlesztését és kitermelését, az 
1893/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. melléklete B. 
szakaszának 05-08 részében említettek 
szerint;

1. „vállalkozás”: az Európai Unióban 
beszámolót közzétevő legmagasabb szintű 
anyavállalat, amennyiben az a csoport,
amelynek vonatkozásában az anyavállalat 
konszolidált pénzügyi kimutatást készít,
magában foglal leányvállalatokat, 
fióktelepeket, állandó telephelyeket, közös 
vállalkozásokat és társult vállalkozásokat.

Or. en

Indokolás

Annak pontosításra, hogy a közzététel egyetlen vállalatnál többre terjed ki, és egyben 
magában foglalja a bejegyzésük helyétől eltérő helyen működő állandó telephelyeket, 
valamint a közös vállalkozásokat és társulásokat, még akkor is, ha eredményüket az 
anyavállalat elszámolásaiban más célokra nem konszolidálják teljes mértékben.

Módosítás 32
Thijs Berman, Michael Cashman

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „nyersanyag-kitermelő iparágban 
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aktív vállalkozás”: az Európai Unióban 
beszámolót közzétevő legmagasabb szintű 
anyavállalat, amennyiben az a csoport, 
amelynek vonatkozásában az anyavállalat 
konszolidált pénzügyi kimutatást készít, 
magában foglal leányvállalatokat, 
fióktelepeket, állandó telephelyeket, közös 
vállalkozásokat és társult vállalkozásokat, 
amelynek tevékenysége magában foglalja 
az ásványi anyagok, a kőolaj és a földgáz 
lelőhelyeinek felderítését, felfedezését, 
fejlesztését, kitermelését, feldolgozását, 
kivitelét, szállítását, illetve az ezekhez 
kapcsolódó bármely más jelentős 
tevékenységet az 1893/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet I. 
melléklete B. szakaszának 05–08 részében 
említettek szerint.

Or. en

Módosítás 33
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „kormány”: valamely tagállam vagy 
harmadik ország nemzeti, regionális vagy 
helyi hatósága. Ide tartozik az ilyen 
hatóság által irányított főosztály, 
ügynökség vagy vállalkozás is, ezen 
irányelv 23. cikkének (1)–(6) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően;

3. „kormány”: valamely tagállam vagy 
harmadik ország nemzeti, regionális vagy 
helyi hatósága. Ide tartozik az ilyen 
hatóság által irányított főosztály, 
ügynökség vagy vállalkozás is, ezen 
irányelv 23. cikkének (1)–(6) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 
vagy bármely olyan kormányzati szerv 
[állami vállalat, kormánytagokhoz, azok 
rokonaihoz vagy közeli ismerőseihez 
tartozó vállalatok], amely egy vállalkozás 
részét alkotó tagtól a 38. cikkben említett, 
bármilyen típusú kifizetést kap.

Or. en
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Módosítás 34
Thijs Berman, Michael Cashman

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „kormány”: valamely tagállam vagy 
harmadik ország nemzeti, regionális vagy 
helyi hatósága. Ide tartozik az ilyen 
hatóság által irányított főosztály, 
ügynökség vagy vállalkozás is, ezen 
irányelv 23. cikkének (1)–(6) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően;

3. „kormány”: valamely tagállam vagy 
harmadik ország nemzeti, regionális vagy 
helyi hatósága, amely egy vállalkozás 
részét alkotó jogalanynak cégbejegyzési 
jogot adott, a jogalanyt szabályozza, 
annak adózási célból létrehozott állandó 
telephelyét befogadja, vagy attól a 38.
cikkben említett kifizetések bármelyikében 
részesül. Ide tartozik az ilyen hatóság által 
irányított főosztály, ügynökség vagy 
vállalkozás is, ezen irányelv 23. cikkének
(1)–(6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 35
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „a vállalkozást alkotó jogalanyok”: 
azok a leányvállalatok, társulások, közös 
vállalkozások, állandó telephelyek és más 
kereskedelmi létesítmények, amelyek teljes 
egészében vagy részben a vállalkozás 
részének tekinthetőek olyan mértékben, 
amilyenben a vállalkozás éves pénzügyi 
kimutatásában konszolidálásra kerülnek.

Or. en
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Indokolás

Annak biztosítására, hogy a közös vállalkozások és társulások tekintetében a közzététel olyan 
arányban történjen, amilyen arányban azokban az adatszolgáltató vállalkozás érdekelt.

Módosítás 36
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok kötelesek előírni a
nyersanyag-kitermelő iparágban vagy az 
elsődleges erdők fakitermelésében aktív
összes nagyvállalkozás és közérdeklődésre 
számot tartó jogalany számára, hogy 
évente készítsen beszámolót a kormányok 
részére teljesített kifizetésekről, és azt 
hozza nyilvánosságra.

1. A tagállamok kötelesek előírni a
nagyvállalkozások – beleértve a közös 
vállalkozásokat – és közérdeklődésre 
számot tartó összes jogalany számára, hogy
az éves pénzügyi kimutatással kapcsolatos 
jelentéstétel részeként évente beszámolót
készítsenek és tegyenek közzé a kormányok 
részére teljesített kifizetésekről, beleértve a 
természetbeni juttatásokat is. Ebben a 
jelentésben a vállalkozásoknak további 
pénzügyi információkat kell 
szolgáltatniuk a harmadik országokban 
folytatott tevékenységeikről. A 
beszámolónak tartalmaznia kell 
különösen a leányvállalatok, társult 
vállalkozások, közös vállalkozások, 
állandó telephelyek és más kereskedelmi 
létesítmények tevékenységét, olyan 
mértékben, amilyenben azok a vállalkozás 
vagy a szóban forgó jogalany éves 
pénzügyi kimutatásában konszolidálásra 
kerülnek. A beszámoló a pénzügyi 
kimutatáshoz tartozó megjegyzések részét 
képezi.

Or. en

Módosítás 37
Birgit Schnieber-Jastram
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Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok kötelesek előírni a 
nyersanyag-kitermelő iparágban vagy az 
elsődleges erdők fakitermelésében aktív 
összes nagyvállalkozás és közérdeklődésre 
számot tartó jogalany számára, hogy 
évente készítsen beszámolót a kormányok 
részére teljesített kifizetésekről, és azt 
hozza nyilvánosságra.

1. A tagállamok kötelesek előírni a 
nyersanyag-kitermelő iparágban vagy az 
elsődleges erdők fakitermelésében aktív
nagyvállalkozások és összes 
közérdeklődésre számot tartó jogalany 
számára, hogy évente beszámolót 
készítsenek és tegyenek közzé a kormányok 
részére teljesített kifizetésekről, beleértve a 
természetbeni juttatásokat is.

Or. en

Módosítás 38
Birgit Schnieber-Jastram

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) Amennyiben ezek a kifizetések egy 
konkrét projekthez kötődnek, a beszámoló 
tartalmazza az üzleti évben az egyes 
projektekkel kapcsolatban teljesített 
kifizetések fajtánkénti teljes összegét –
beleértve a természetbeni juttatásokat –, 
valamint az egyes projektekkel 
kapcsolatban teljesített kifizetések teljes 
összegét is.

Or. en

Módosítás 39
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a nyereségre kiszabott adók; (b) a nyereségre kiszabott adók és az 
alkalmazott tényleges adókulcs;

Or. en

Módosítás 40
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) jogdíjak; (c) jogdíjak és az alkalmazott tényleges 
adókulcs;

Or. en

Módosítás 41
Thijs Berman, Michael Cashman

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) licencdíjak, bérleti díjak, bejegyzési 
díjak és a licencekért és/vagy 
koncessziókért fizetett egyéb ellenérték;

(f) licencdíjak, bérleti díjak,
vezetékhasználati díjak, bejegyzési díjak 
és a licencekért és/vagy koncessziókért 
fizetett egyéb ellenérték;

Or. en

Módosítás 42
Thijs Berman, Michael Cashman

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha egy kormánynak természetbeni 
juttatásokat adnak, azokról az értékük vagy
a mennyiségük alapján kell beszámolni. Ha 
érték alapján számolnak be róluk, 
kiegészítő megjegyzéseket kell benyújtani 
annak elmagyarázása érdekében, hogy 
hogyan állapították meg az értéküket.

3. Ha egy kormánynak természetbeni 
juttatásokat adnak, azokról az értékük és a 
mennyiségük alapján kell beszámolni. Ha 
érték alapján számolnak be róluk, 
kiegészítő megjegyzéseket kell benyújtani 
annak elmagyarázása érdekében, hogy 
hogyan állapították meg az értéküket.

Or. en

Módosítás 43
Birgit Schnieber-Jastram

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a nemzeti joguk hatálya 
alá tartozó, a nyersanyag-kitermelő 
iparágban vagy az elsődleges erdők 
fakitermelésében aktív minden 
nagyvállalkozás és közérdeklődésre 
számot tartó jogalany számára kötelesek 
előírni, hogy a 37. és a 38. cikknek 
megfelelően konszolidált beszámolót 
készítsenek a kormányok részére teljesített 
kifizetésekről, amennyiben az adott 
anyavállalat a jelen irányelv 23. cikkének 
(1)–(6) bekezdésében meghatározottak 
szerint köteles konszolidált pénzügyi 
kimutatásokat készíteni.

1. A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 44
Thijs Berman, Michael Cashman

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – - bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A vállalkozást nem kell szerepeltetni a 
kormányok részére teljesített kifizetésekről 
szóló konszolidált beszámolóban, ha az 
alábbi feltételek közül legalább az egyik 
teljesül:

törölve

(a) súlyos, hosszú távra szóló korlátozások 
jelentős mértékben gátolják az 
anyavállalatot a vállalkozás eszközei 
feletti jogainak gyakorlásában vagy a 
vállalkozás irányításában;
(b) a kormányok részére teljesített 
kifizetésekről szóló konszolidált beszámoló 
készítéséhez ezen irányelv alapján 
szükséges adatok nem szerezhetők be 
aránytalanul magas költségek vagy 
indokolatlan késedelem nélkül.

Or. en

Módosítás 45
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) A beszámoló a további pénzügyi 
információkat tartalmazza országonként:
(a) nettó árbevétel a fő tevékenységi 
területek szerinti bontásban;
(b) a termelt, eladott vagy cserélt 
mennyiségek;
(c) adózás előtti eredmény;
(d) az összes alkalmazott száma és 
összesített javadalmazásuk.
(e) tárgyidőszakbeli kiadások állóeszköz-
beruházásokra.
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Módosítás 46
Thijs Berman, Michael Cashman

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felülvizsgálja és jelentést tesz 
e fejezet végrehajtásáról és 
hatékonyságáról, különös tekintettel a 
jelentéstételi kötelezettségek alkalmazási 
körére és a projektalapú jelentéstétel 
módozataira. A felülvizsgálat figyelembe 
veszi a nemzetközi fejleményeket, és
mérlegeli a versenyképességre gyakorolt 
hatásokat és az energiaellátás biztonságát.
A felülvizsgálatot legkésőbb ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított öt éven belül el 
kell végezni. A jelentést – adott esetben 
jogalkotási javaslat kíséretében – el kell 
küldeni az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság felülvizsgálja és jelentést tesz 
e fejezet végrehajtásáról és 
hatékonyságáról, különös tekintettel a 
jelentéstételi kötelezettségek alkalmazási 
körére és a projektalapú jelentéstétel 
módozataira. A felülvizsgálat figyelembe 
veszi a nemzetközi fejleményeket,
valamint az e területen a globális 
szabványok megvalósítása tekintetében 
elért előrehaladást is, és beszámol e 
jogszabály harmadik országokra gyakorolt 
hatásáról, különös tekintettel a 
kormányok részére teljesített kifizetések 
átláthatóságának növelésére vonatkozó 
cél megvalósítására. A felülvizsgálatot 
legkésőbb ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított két éven belül el kell végezni. A 
jelentést – adott esetben jogalkotási 
javaslat kíséretében – el kell küldeni az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
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