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Módosítás 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kormányoknak teljesített kifizetések 
fokozott átláthatóságának biztosítása 
érdekében azon kibocsátóknak, akiknek 
értékpapírjait szabályozott piacra 
bevezették, és a nyersanyag-kitermelő 
iparágban, illetve elsődleges erdők 
fakitermelésében tevékenykednek, évente 
külön jelentésben kellene közzétenniük a 
működésük helye szerinti országok 
kormányai részére teljesített kifizetéseket. 
A jelentésnek tartalmaznia kell a 
nyersanyag-kitermelő iparágak 
átláthatóságára irányuló kezdeményezés
(EITI) keretében közzétetthez hasonló 
kifizetéstípusokat, és olyan információkat 
kell nyújtania a civil társadalom számára, 
amelyek alapján a nyersanyagban gazdag 
országok kormányainak el kellene 
számolniuk a természeti erőforrások 
hasznosításából származó bevételeikkel. 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. 
A részletes követelményeket a 2011/.../EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. 
fejezete határozza meg.

(7) A harmadik országokban folytatott 
pénzügyi tevékenységek, különösen a
kormányoknak teljesített kifizetések 
fokozott átláthatóságának biztosítása 
érdekében azon kibocsátóknak, akiknek 
értékpapírjait szabályozott piacra 
bevezették, a pénzügyi kimutatásokról 
szóló éves jelentés részeként –
országonkénti bontásban – kellene 
közzétenniük a működésük helye szerinti 
országok kormányai részére teljesített 
kifizetéseket. Az ilyen adatok 
közzétételének célja, hogy lehetővé tegye a 
befektetők számára a megalapozottabb 
döntéshozást, valamint hogy javítsa a 
vállalatirányítást és elszámoltathatóságot,
és hozzájáruljon az adócsalás 
felszámolásához. A jelentésnek
országonkénti közzétételeket kell magában 
foglalnia. A nyersanyag-kitermelő 
iparágban, a halászatban vagy az 
elsődleges fakitermelésben tevékenykedő 
kibocsátók esetében a jelentésnek azt is fel 
kell tüntetnie, hogy a kifizetések mely 
projektre vagy projektekre vonatkoznak, a 
nyersanyag-kitermelő iparágak 
átláthatóságára irányuló 
kezdeményezésben (EITI) megállapított 
közzétételi követelmények alapján annak 
érdekében, hogy olyan információkat 
nyújtson a civil társadalom számára, 
amelyek alapján a nyersanyagban gazdag 
országok kormányait el lehetne 
számoltatni a természeti erőforrások 
hasznosításából származó bevételeikkel. 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. 
A részletes követelményeket a 2011/.../EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. 
fejezete határozza meg.

Or. en

Módosítás 4
Birgit Schnieber-Jastram

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kormányoknak teljesített kifizetések 
fokozott átláthatóságának biztosítása 
érdekében azon kibocsátóknak, akiknek 
értékpapírjait szabályozott piacra 
bevezették, és a nyersanyag-kitermelő 
iparágban, illetve elsődleges erdők 
fakitermelésében tevékenykednek, évente 
külön jelentésben kellene közzétenniük a 
működésük helye szerinti országok 
kormányai részére teljesített kifizetéseket. 
A jelentésnek tartalmaznia kell a 
nyersanyag-kitermelő iparágak 
átláthatóságára irányuló kezdeményezés
(EITI) keretében közzétetthez hasonló 
kifizetéstípusokat, és olyan információkat 
kell nyújtania a civil társadalom számára, 
amelyek alapján a nyersanyagban gazdag 
országok kormányainak el kellene 
számolniuk a természeti erőforrások 
hasznosításából származó bevételeikkel. 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 

(7) A kormányoknak teljesített kifizetések 
fokozott átláthatóságának biztosítása 
érdekében azon kibocsátóknak, akiknek 
értékpapírjait szabályozott piacra 
bevezették, és a nyersanyag-kitermelő 
iparágban, illetve elsődleges erdők 
fakitermelésében tevékenykednek, évente 
külön jelentésben kellene közzétenniük a 
működésük helye szerinti országok 
kormányai részére teljesített kifizetéseket. 
A jelentésnek azt is fel kell tüntetnie, hogy 
a kifizetések mely projektre vagy 
projektekre vonatkoznak, és a nyersanyag-
kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló 
kezdeményezésben (EITI) megállapított 
közzétételi követelményeken kell 
alapulnia. 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. A részletes 
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számára, hogy kellő gondossággal járjanak 
el az illegális faanyagok uniós piacra való 
bejutásának megakadályozása érdekében. 
A részletes követelményeket a 2011/.../EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. 
fejezete határozza meg.

követelményeket a 2011/.../EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 9. fejezete 
határozza meg.

Or. en

Módosítás 5
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A fegyveres konfliktusok a Föld 
számos részén – többek között a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban is –
szorosan kapcsolódnak az ásványi 
anyagok illegális kitermeléséből származó 
bevételekhez. E kapcsolódás 
megszüntetése segíthet a konfliktusok 
számának és súlyosságának 
csökkentésében. Erre az egyik megoldás 
az lehetne, hogy a konfliktusokkal sújtott 
vagy konfliktusok által fenyegetett 
országokból ásványi anyagot beszerző 
uniós kibocsátókat kellő gondosságra 
kötelezzük annak biztosítása érdekében, 
hogy ellátási láncaik ne legyenek 
kapcsolatban a konfliktusban álló 
felekkel. Miközben egy ilyen irányú 
kezdeményezésnek teljes mértékben 
tiszteletben kellene tartania a helyi érintett 
felek érdekeit, az EITI, illetve az OECD 
kellő gondosságról és az ellátási láncok 
felelősségteljes igazgatásáról szóló 
ajánlásai is hasznos kiindulási pontként 
szolgálhatnak. E megoldási lehetőség jobb 
megismerése érdekében fontos, hogy 
tovább vizsgálják egy ilyen kötelezettség 
bevezetésének megvalósíthatóságát és 
várható hatását az Unió vonatkozásában.
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Or. en

Módosítás 6
Birgit Schnieber-Jastram

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2004/109/EK irányelv
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelezik a […]-ben 
meghatározott nyersanyag-kitermelő 
iparágban, illetve elsődleges erdők 
fakitermelésében tevékenykedő 
kibocsátókat, hogy a 2011/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv(*) 9. 
fejezetével összhangban évente készítsenek 
beszámolót a kormányok részére teljesített 
kifizetésekről. A beszámolót minden 
pénzügyi év végét követően hat hónapon 
belül közzé kell tenni; a beszámolónak 
legalább öt évig nyilvánosan elérhetőnek 
kell lennie. A kormányok részére teljesített 
kifizetéseket összevont alapon kell 
feltüntetni a beszámolóban.

A tagállamok kötelezik a […]-ben 
meghatározott nyersanyag-kitermelő 
iparágban, illetve elsődleges erdők 
fakitermelésében tevékenykedő 
kibocsátókat, hogy a 2011/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv(*) 9. 
fejezetével összhangban évente készítsenek 
beszámolót a kormányok részére teljesített 
kifizetésekről, amely kiegészítő 
információkat tartalmaz a harmadik 
országokban folytatott pénzügyi 
tevékenységeikről. A beszámolót minden 
pénzügyi év végét követően hat hónapon 
belül közzé kell tenni; a beszámolónak 
legalább öt évig nyilvánosan elérhetőnek 
kell lennie. A kormányok részére teljesített 
kifizetéseket összevont alapon kell 
feltüntetni a beszámolóban.

Or. en

Módosítás 7
Thijs Berman, Michael Cashman

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az irányelv a következő 6a. cikkel 
egészül ki:
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„6a. cikk
A kormányok részére teljesített kifizetések 

elvei
A tagállamok az átláthatóság és a 
befektetővédelem érdekében előírják az 
alábbi elveknek a kormányok részére 
teljesített kifizetésekre vonatkozó 
jelentéstételre történő alkalmazását:
a) az integrált jelentéstétel elve: a 
kormányok részére teljesített kifizetésekre 
vonatkozó jelentés az éves pénzügyi 
jelentés részét képezi, és azt könnyen 
hozzáférhető és összehasonlítható 
formátumban kell elkészíteni; különösen 
lehetővé teszi a kifizetések projektekhez 
való kapcsolását;
b) a lényegesség elve: az ország 
gazdaságára vagy társadalmára helyi, 
regionális vagy nemzeti szinten jelentős 
hatásúnak ítélt minden kifizetést jelenteni 
kell; a küszöbértékeknek tükrözniük kell 
ezeket a hatásokat; szabályokat kell életbe 
léptetni annak biztosítására, hogy a 
küszöbértékeket ne lehessen megkerülni;
c) a projektenkénti jelentéstétel elve: a 
jelentéstételt projektenként kell elvégezni, 
a projekt meghatározásakor figyelembe 
véve a helyi és regionális hatást; a 
projektmeghatározásnak többek között az 
engedélyre, lízingre, koncesszióra vagy 
más hasonló jogi megállapodásra 
vonatkozó kritériumokat kell 
tartalmaznia;
d) a globális fedezet elve: a jelentéstételi 
kötelezettségek valamennyi kibocsátóra 
vonatkoznak; nem biztosítható olyan 
mentesség, amely torzító hatással bírhat 
és lehetővé teheti a kibocsátók számára a 
gyenge átláthatósági követelmények 
kihasználását;
e) az átfogóság elve: a kormányok részére 
teljesített valamennyi releváns kifizetést és 
bevételt jelenteni kell, beleértve a 
természetbeni juttatásokat, az üzemeltetési 
költségeket és a jelentős szolgáltatók 
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részére teljesített kifizetéseket, ideértve az 
állami szolgáltatásnyújtást is;
f) az összehasonlíthatóság elve: a 
kormányok részére teljesített valamennyi 
kifizetés jelentési módjának lehetővé kell 
tennie a különböző országokra vonatkozó 
adatok könnyű összehasonlítását.”.

Or. en


