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RÖVID INDOKOLÁS

A számviteli irányelv az európai tőkeegyesítő társaságok éves és konszolidált pénzügyi 
kimutatásaival kapcsolatos kérdések széles skálájával foglalkozik. 

A Fejlesztési Bizottság számára különösen érdekes a kormányok részére teljesített 
kifizetésekkel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 9. fejezet. Az uniós szabályozás jelenleg 
nem kötelezi a vállalatokat arra, hogy beszámoljanak a működésük szerinti ország 
kormányának tett kifizetéseikről, holott az ilyen kifizetések – elsősorban a nyersanyagokban 
gazdag országokban, és főként a nyersanyag-kitermelő iparágban és a fakitermelésében – az 
adott ország bevételeinek jelentős részét képviselhetik. Az Európai Parlament 2007 óta kéri, 
hogy tegyenek javaslatokat az ilyen információk széles körű, átfogó közzétételére.

Az átláthatósági és a számviteli irányelvek 2011. októberi felülvizsgálata keretében a 
Bizottság azt javasolta, hogy a nyersanyag-kitermelő iparágban és az elsődleges erdők 
fakitermelése területén működő társaságok évente tegyék közzé azokat a kifizetéseket, 
amelyeket az egyes országok kormányai részére teljesítenek, ha a kifizetés konkrét projekthez 
kötődik, és ha az a fogadó kormány számára lényeges. Ez az előírás a nagyvállalkozásokra és 
valamennyi közérdeklődésre számot tartó jogalanyra korlátozódna. 

A Bizottság javaslata a 2010 júliusában az Egyesült Államokban elfogadott Dodd-Frank 
törvényt követi, amely előírja a nyersanyag-kitermelő iparágban tevékenykedő, az Értékpapír-
és Tőzsdebizottságnál (SEC) nyilvántartásba vett társaságok (olaj- és gázipari vállalatok, 
bányavállalatok) számára, hogy országonként és projektspecifikus alapon nyilvánosan 
számoljanak be a kormányok részére teljesített kifizetésekről. A javaslat emellett épít a 
nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló, önkéntességen alapuló már létező 
kezdeményezésre. 

Az ilyen kifizetések kormányok részére történő közzététele kulcsfontosságú információkat 
nyújthatna a bevételekről, ezáltal lehetővé téve a gyakran erőforrásokban gazdag, de szegény 
országokban a civil társadalom szereplői és a polgárok számára, hogy jobban 
elszámoltathassák kormányaikat. A nagyobb átláthatóság hatékonyabbá teheti az irányítást, 
megelőzheti a korrupciót, javíthatja a vállalati elszámoltathatóságot, miközben a 
megalapozottabb döntéshozatalhoz is hozzásegíti a befektetőket. 

Az előadó kifejezetten üdvözli a Bizottság javaslatát, mint az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság felé tett nagy lépést, úgy véli azonban, hogy bizonyos pontok rendkívül 
fontosak a fejlesztés vonatkozásában. Ezért az előadó módosításokat javasol a projekt 
meghatározásának megváltoztatására, a kivételek törlésére és lényegességi küszöbérték 
bevezetésére. 

Ezen túlmenően, elismerve az átláthatóság döntő fontosságát a nyersanyag-kitermelő 
iparágakban és az elsődleges erdők fakitermelése területén, az előadó úgy véli, hogy ki kell 
szélesíteni az irányelv hatályát, mivel nagyobb elszámoltathatóságra van szükség valamennyi 
ágazatban. Ezért javasolja, hogy valamennyi ipari ágazat – országonként – tegyen jelentést a 
kifizetésekről, és hogy a kiegészítő pénzügyi adatok kerüljenek közzétételre annak érdekében, 
hogy elősegítsék mind az uniós tagállamokban, mind a fejlődő országokban az adóelkerülés 
és az adócsalás csökkentését valamennyi ágazatban. Ez összhangban áll az Eva Joly „Adók és 
a fejlesztés – Együttműködés a fejlődő országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozdítása 
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terén” című jelentéséről a Parlament által 2011 márciusában elfogadott állásfoglalással, amely 
megállapította, hogy az országonként jelentéstételnek széles körűnek kell lennie, magában 
kell foglalnia az adózás előtti és az adózás utáni nyereséget, illetve valamennyi ágazatra ki 
kell terjednie. A nyersanyag-kitermelő iparágban vagy a fakitermelésben a vállalkozások 
kifizetésekről szóló jelentéstételének projektenként kell történnie.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

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 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. Amennyiben 
az ilyen vállalkozások a természeti
erőforrások, különösen az ásványi
anyagok, kőolaj, földgáz és elsődleges
erdők kitermelése terén működnek, a 
jelentésben meg kell nevezni a konkrét 
projektet vagy projekteket, amelyre vagy 
amelyekre a kifizetés vonatkozott. A
beszámolónak 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 
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el az illegális faanyagok uniós piacra való 
bejutásának megakadályozása érdekében.

számára, hogy kellő gondossággal járjanak 
el az illegális faanyagok uniós piacra való 
bejutásának megakadályozása érdekében.

Or. en

Módosítás 2

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 a kormányok számára, hogy
az állampolgárokkal szemben 
elszámoltathatóak legyenek az olyan 
kifizetések tekintetében, amelyeket a 
joghatóságuk alatt működő 
vállalkozásoktól kapnak. A beszámolónak 
a közzétételeket országonként kell 
tartalmaznia, és a nyersanyag-kitermelő 
iparágban vagy az 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 öt 
éven belül felül kell vizsgálnia és arról 
jelentést kell készítenie. A felülvizsgálat 
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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.

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 előírása.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A társasági formákra vonatkozó 
tagállami és uniós jogszabályok jövőbeni 
változásainak figyelembevétele érdekében, 
a Bizottságot fel kell ruházni a jogi aktusok 
elfogadására irányuló, a Szerződés 290. 
cikke szerinti hatáskörrel a vállalkozások I. 
és II. mellékletben található listájának 
aktualizálása tekintetében. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
alkalmazása a vállalkozások méretével 
kapcsolatos kritériumok kiigazításához is 
szükséges, mivel az idő múlásával az 
infláció aláássa azok valós értékét.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten. A nyersanyag-kitermelő 
iparág és az elsődleges erdők fakitermelői 
által a kormányok részére teljesített 
kifizetésekkel kapcsolatos közzétételek 
megfelelő szintjének biztosítása, valamint 
ennek az irányelvnek az egységes 

(35) A társasági formákra vonatkozó 
tagállami és uniós jogszabályok jövőbeni 
változásainak figyelembevétele érdekében, 
a Bizottságot fel kell ruházni a jogi aktusok 
elfogadására irányuló, a Szerződés 290. 
cikke szerinti hatáskörrel a vállalkozások I. 
és II. mellékletben található listájának 
aktualizálása tekintetében. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
alkalmazása a vállalkozások méretével 
kapcsolatos kritériumok kiigazításához is 
szükséges, mivel az idő múlásával az 
infláció aláássa azok valós értékét.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten.
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alkalmazása érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően, a kifizetések lényegességére 
vonatkozó koncepció részletes 
meghatározásával kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 4

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

Or. en

Indokolás

A szállításhoz kötődő kifizetések közzététele is fontos, mivel a tranzitkereskedelemből 
származó bevételekkel el kell számolni. A Bizottság javaslattervezetében szereplő 
tevékenységek köre nem olyan széles, mint az amerikai Dodd-Frank törvényben foglaltaké, 
amely kiterjed a kitermelt anyagok kivitelére is.



PE487.943v01-00 8/15 PA\900242HU.doc

HU

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „projekt”: a vállalkozáson belüli olyan 
legalacsonyabb szinten lévő külön 
működési beszámolási egység, amelyen 
rendszeres belső jelentéseket készítenek az 
üzleti tevékenység ellenőrzése érdekében.

4. „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.

Or. en

Indokolás

A bizottsági fogalommeghatározás hátránya, hogy lehetővé teszi a vállalatok számára a 
„projekt” különböző módon történő, saját igazgatási struktúrájukon alapuló meghatározását, 
ami nem összehasonlítható adatokat eredményez, hiszen előfordulhat, hogy a vállalatok nem 
azonos alapon készítenek jelentést. A javasolt szövegezés tükrözi, hogy a nyersanyag- és 
fakitermelő iparágak általában egy ország meghatározott földrajzi régiójában szereznek 
nyersanyag-kitermelési jogot.

Módosítás 6

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 az összes 
nagyvállalkozás – beleértve a közös 
vállalkozásokat – és közérdeklődésre 
számot tartó 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 
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harmadik országokban folytatott 
tevékenységeikről.

Or. en

Indokolás

The reporting or payments made to governments and additional financial data should not be 
limited to the extractive and logging of primary forests, but should apply to all sectors. This is 
also helpful in ensuring a level playing field in countries where MNCs are operating. 
Payments disclosure is not enough to show that companies pay their fair share of tax, so the 
report should also require additional financial information for all companies regarding 
activities in third countries on a per-country basis (as defined in Article 38). Not only would 
this information be useful in terms of tax avoidance and tax evasion but would also be helpful 
to ensure investors are making informed decisions.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A beszámoló az alábbiakat részletezi, 
amennyiben azok lényegesek a fogadó 
kormány számára:

1. A beszámoló az alábbiakat részletezi:

Or. en

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) országonkénti lebontásban további 
pénzügyi információ harmadik 
országokban folytatott tevékenységekről a 
(3b) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően;

Or. en
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Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A nyersanyag-kitermelésben és az 
elsődleges erdők fakitermelésében aktív 
vállalkozások esetében, ha ezek a 
kifizetések egy konkrét projekthez 
kötődnek, a beszámoló meghatározza a 
pénzügyi évben az egyes projektekkel 
kapcsolatban teljesített kifizetések 
típusonkénti teljes összegét, beleértve a 
természetbeni juttatásokat is, valamint az 
ilyen projektekkel kapcsolatban teljesített 
kifizetések teljes összegét.

Or. en

Indokolás

Bár a kormányok részére teljesített kifizetések átláthatóságának hiánya valamennyi 
ágazatban problémát jelent, a leglátványosabb a nyersanyag-kitermelő iparágban és az 
elsődleges erdők fakitermelése területén a fejlődő országokban, ezért az ilyen iparágakban 
tevékenykedő vállalatoknak projektenként kellene beszámolót készíteniük annak érdekében, 
hogy a helyi közösségek elszámoltathassák a helyi és a nemzeti kormányokat.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a nemzetbiztonsági szervek részére 
védelmi szolgáltatásokért teljesített 
kifizetések;

Or. en
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) a földterületek és az épületek utáni 
adók;

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) forrásadók;

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – f d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fd) behozatali és kiviteli illetékek és adók;

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – f e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fe) fogyasztásalapú adók;
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Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – f f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ff) törvénysértésért tett kifizetések, például 
környezetvédelmi és helyreállítási 
kötelezettségek;

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) az érintett kormány számára nyújtott 
egyéb közvetlen előny.

(g) az érintett kormány számára nyújtott 
egyéb előny.

Or. en

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A kifizetéseket közzé kell tenni, 
amennyiben bármely ugyanolyan típusú, 
egyszeri vagy többszöri kifizetés 
meghaladja a 15 000 eurót.

Or. en
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Indokolás

Az előadó véleménye szerint a lényegességi küszöbértéket felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
helyett abszolút értékben kell meghatározni az irányelvben. Egy multinacionális vállalat 
számára viszonylag kis összegű kifizetés jelentős lehet egy szegény fejlődő ország számára, 
különösen regionális és helyi önkormányzati szinten. 

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A beszámoló a további pénzügyi 
információkat tartalmazza országonként:
a) nettó árbevétel;
b) termelt mennyiségek;
c) adózás előtti eredmény;
d) az összes alkalmazott száma és 
összesített javadalmazásuk.

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 42. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
kifizetések lényegességével kapcsolatos 
koncepció meghatározása érdekében.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó véleménye szerint a lényegességi küszöbértéket felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
helyett abszolút értékben kell meghatározni az irányelvben.
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A beszámoló nem tartalmazza egy olyan 
ország kormánya részére teljesített 
kifizetések adott fajtáit, amelyben a 
kifizetések ilyen fajtáinak közzétételét 
egyértelműen tiltja az adott ország 
büntetőjoga. Ilyen esetekben a vállalkozás 
nyilatkozik, hogy nem számolt be az (1)–
(3) bekezdéssel összhangban a 
kifizetésekről, és közzéteszi az érintett 
kormány nevét.

törölve

Or. en

Indokolás

A mentességi záradékot törölni kell, mivel nincs bizonyíték arra, hogy jelenleg bármely ország 
tiltaná az ilyen jelentéstételt, és a mentesség arra ösztönözhet egyes kormányokat, hogy 
titokban ezt a szabályozást aláásó törvényeket hozzanak. Az USA ehhez hasonló Dodd-Frank 
törvénye nem tartalmaz ilyen mentességi záradékot.

Módosítás 21

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 

1. A tagállamok a nemzeti joguk hatálya 
alá tartozó 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.
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kimutatásokat készíteni.

Or. en


