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RÖVID INDOKOLÁS

A harmonizáció növelése és az adminisztratív terhek csökkentése az egységes piac jobb 
működése érdekében

Az előadó szerint az átláthatósági irányelv felülvizsgálata szükséges lépés az egységes piac 
működésének biztosítása terén. Ezért a harmonizáció növelése és az aránytalan adminisztratív 
terhek csökkentése örömmel látott javaslatok. Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság megnövelt 
hatáskörrel rendelkezik abból a célból, hogy megkönnyítse a beruházók szabályozott 
információhoz való hozzáférését a központi tárolási mechanizmusokra vonatkozó szabályok 
meghatározása és a szabályozott információkhoz való hozzáférés technikai kritériumainak 
fejlesztése révén, különösen az információk kereséséhez létrehozandó központi hozzáférési 
pont létrehozásával. 

Az előadó a nagyobb átláthatóság érdekében elengedhetetlennek tartja a beszámolási 
követelményeket. Ez az átláthatóság nemcsak a beruházók, hanem a vállalatok érdekét is 
szolgálja. 

A beszámolási követelmények azonban nem róhatnak aránytalan terhet a vállalatokra, 
különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv-k). Ezért az előadó üdvözli a Bizottság 
javaslatát, hogy vegyék ki a negyedéves beszámolók követelményét. Hatástanulmányában a 
Bizottság úgy becsülte, hogy a negyedéves beszámolási kötelezettség eltörlése az egyes kkv-k 
számára akár 60 000 EUR megtakarítást jelenthet.

A negyedévenkénti beszámolás követelményének eltávolítása és az információkhoz való 
hozzáférés javítása előfeltétele a kkv-k számára előnyös környezet kialakításának és a 
reálgazdaságba való hosszú távú beruházások ösztönzésének. Ezenkívül a vállalatokat a rövid 
távú gondolkodás visszaszorítására és a tevékenységek hosszú távú fenntarthatóságot célzó 
tervezésére ösztönzi, ami stabilizáló hatással van a gazdaságra. 

A jelentős értékpapír-állományok bejelentése és a pénzügyi eszközök összesítése

Annak meghatározásakor, hogy mely típusú értékpapír-állományokat kell bejelenteni, a 
hatályos irányelv kihagy bizonyos pénzügyi eszközöket, amelyeket fel lehet használni arra, 
hogy gazdasági érdekeltségre tegyenek szert a tőzsdén jegyzett társaságokban anélkül, hogy 
részesedést vásárolnának. Ilyenek például a készpénz-elszámolású derivatívák. Az értékpapír-
állományok bejelentésében meglévő kiskapu bezárása érdekében a Bizottság javasolja, hogy 
terjesszék ki az irányelv hatályát és követeljék meg a részvényállományokhoz hasonló 
gazdasági hatással bíró pénzügyi eszközök főbb állományainak közzétételét. Az előadó 
támogatja e javaslatot, mivel létfontosságú a hasonló hatással bíró részvények és értékpapír-
állományok azonos kezelése.

A javaslat szövegéhez kiegészítésképpen az előadó javasolja a pénzügyi eszközök olyan 
meghatározásának bevezetését, amely jobban illeszkedik a pénzügyi eszközök piacairól szóló 
rendeletre irányuló javaslatban szereplő meghatározásokhoz.

Az előadó üdvözli a bejelentési küszöbértékek összehangolását. A bejelentési határidők 
tekintetében az előadó rámutat a tagállamok jogszabályai közötti további harmonizáció 
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szükségességére. Azt javasolja azonban, hogy a hatályos irányelvben szereplő időpontokat 
cseréljék rövidebb bejelentési határidőkre. 

A kormányok részére teljesített kifizetésekre vonatkozó beszámoló

A társaságokat jelenleg nem kötelezik arra, hogy országonként tegyék közzé pénzügyi 
teljesítményüket. Nehéz felfedezni és felügyelet alá vonni a korrupciós ügyeket, a helytelen 
transzferárazási tevékenységeket és az illegális pénzmozgásokat. Ez az átláthatatlanság 
torzítja a piaci folyamatokat, lehetővé teszi az adókikerülést és megfosztja a beruházókat a 
társaságok hosszú távú fenntarthatóságára vonatkozó információktól. Az előadó üdvözli a 
Bizottság javaslatát, miszerint országonkénti beszámolási kötelezettséget írna elő a 
nyersanyag-kitermelő, illetve az erdészeti ágazatban működő, a tőzsdén jegyzett és nagy 
méretű nem jegyzett társaságok számára. E javaslat javítja az átláthatóságot és az egyenlő 
versenyfeltételeket a csupán európai uniós piacokon működő társaságok és a harmadik 
országokban működők között. A javaslat megfelel más nagy gazdasági területeken – például 
az Egyesült Államokban és Hong Kongban – jelenleg folyó kezdeményezéseknek. Az 
országonkénti beszámoló követelménye is összhangban van az EITI (a nyersanyag-kitermelő 
iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezés) ajánlásaival. Az átláthatóság leginkább 
észlelhető problémái jelenleg ezekben az ágazatokban jelentkeznek, de más ágazatokban is 
terjednek. Így a szabályozási arbitrázst és a szabályozás elkerülését megakadályozandó e 
kérdésben nem szabad különbséget tenni a nyersanyag-kitermelő és a kitermelést nem végző 
ágazatok között. A beszámolási követelményeket a javaslat szerint egyértelműsíteni kell és 
általánosabb hatállyal kell alkalmazni, de továbbra is magukban foglalják a Bizottság eredeti 
javaslatának tartalmát a különböző magatartási kódexekre való hivatkozás nélkül.

Szankciók

A Bizottság javaslatának célja a hatályos szankciók mechanizmusainak összehangolása az 
illetékes hatóságok szankcionálási hatásköreinek megerősítése révén. A javaslat egyik 
kulcsfontosságú eleme a szankciók közzététele. Az átláthatósági irányelvben foglalt 
szankciókra vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata figyelembe veszi a felülvizsgálata alatt 
lévő más pénzügyi jogszabályok terén történő jogalkotási fejleményeket, például a piaci 
visszaélésről szóló irányelvet és a tőkekövetelményekről szóló 4. irányelvet. Az előadó 
fontosnak tartja, hogy azonos szankcionálási kritériumokat alkalmazzunk az európai uniós 
pénzügyi piacok szabályozása terén.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy
jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
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 kormányoknak teljesített kifizetések 
fokozott átláthatóságának biztosítása 
érdekében azon kibocsátóknak, akiknek 
értékpapírjait szabályozott piacra 
bevezették, éves pénzügyi beszámolójuk 
részeként kellene közzétenniük a 
működésük helye szerinti országok 
kormányai részére teljesített kifizetéseket. 
A közzétételnek országonként kell 
történnie. Nyersanyag-kitermelő vagy 
erdészeti ágazathoz kapcsolódó 
tevékenységet folytató kibocsátók esetében 
a közzétételnek tartalmaznia kell a 
nyersanyag-kitermelő iparágak 
átláthatóságára irányuló kezdeményezés 
(EITI) keretében közzétetthez hasonló 
kifizetéstípusokat, és országonként, illetve 
projektenként kell megtörténnie, ahol a 
projekt olyan szerződést, engedélyt, 
lízinget vagy más jogi megállapodást 
jelent, amely alapján a kibocsátó 
működik, és amely a bevételek 
tekintetében külön kötelezettségekhez 
vezet. A közzétételnek minden kibocsátó 
esetében tartalmaznia kell a vállalkozást 
alkotó egységek bevételét (beleértve 
harmadik fél bevételét és a csoporton 
belüli bevételt is), amely kifizetésekhez 
vezethet, valamint országonkénti 
lebontásban a termelt mennyiségeket, 
adózás előtti nyereséget, a tényleges 
adókulcsokat, az összes alkalmazott 
számát és összdíjazásukat, illetve az 
állóeszköz-beruházásokkal kapcsolatos 
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költségeket a beszámolási időszakra nézve.
A részletes követelményeket a 2011/.../EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. 
fejezete határozza meg.

Or. en

Indokolás

A minden társaságra vonatkozó azonos szabályok egyenlő versenyfeltételeket teremtenek, 
amelyek között a beruházók és a társaságok egyértelmű, mindenkire érvényes szabályok 
között működhetnek és nagyobb biztonságot élvezhetnek. A megerősített beszámolási 
kötelezettség a minden ágazatban terjedő adókikerülés megakadályozásának előfeltétele.

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 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 köteleznek minden 
kibocsátót, hogy éves pénzügyi 
beszámolójuk részeként készítsenek 
beszámolót a tevékenységük helyszínét 
képező országokban a kormányok részére 
teljesített kifizetésekről, mintha 
alkalmaznák a 2011/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv(*) 9. 
fejezetét. 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 beszámolónak 
országonkénti közzétételt kell magában 
foglalnia. Nyersanyag-kitermelő vagy 
erdészeti ágazathoz kapcsolódó 
tevékenységet folytató kibocsátók esetében 
a közzétételnek tartalmaznia kell a 
nyersanyag-kitermelő iparágak 
átláthatóságára irányuló kezdeményezés 
(EITI) keretében közzétetthez hasonló 
kifizetéstípusokat és országonként, illetve 
projektenként kell megtörténnie, ahol a 
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projekt olyan szerződést, engedélyt, 
lízinget vagy más jogi megállapodást 
jelent, amely alapján a kibocsátó 
működik, és amely bevételek tekintetében 
külön kötelezettségekhez vezet. A 
közzétételnek minden kibocsátó esetében 
tartalmaznia kell a vállalkozást alkotó 
egységek bevételét (beleértve harmadik fél 
bevételét és a csoporton belüli bevételt is), 
amely kifizetésekhez vezethet, valamint 
országonkénti lebontásban a termelt 
mennyiségeket, adózás előtti nyereséget, a 
tényleges adókulcsokat, az összes 
alkalmazott számát és összdíjazásukat, 
illetve az állóeszköz-beruházásokkal 
kapcsolatos költségeket a beszámolási 
időszakra nézve.

Or. en

Indokolás

A minden társaságra vonatkozó azonos szabályok egyenlő versenyfeltételeket teremtenek, 
amelyek között a beruházók és a társaságok egyértelmű, mindenkire érvényes szabályok 
között működhetnek és nagyobb biztonságot élvezhetnek. A megerősített beszámolási 
kötelezettség a minden ágazatban terjedő adókikerülés megakadályozásának előfeltétele.

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
2004/109/EK irányelv 
12 cikk – 2 és 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a) A 12. cikk a következőképpen 
módosul:
a) A (2) bekezdés bevezető részének 
helyébe a következő szöveg lép:
A kibocsátót mielőbb, de legkésőbb egy
kereskedési napon belül kell tájékoztatni 
[...]  azt a napot követően, amelyen a 
részvényesnek, vagy 10. cikkben említett 
természetes személyek vagy más 
jogalanyok



PE483.735v01-00 8/9 PA\893993HU.doc

HU

b) A (6) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
'(6) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés 
átvételekor, de legkésőbb az azt követő 
első kereskedési napon belül a kibocsátó 
nyilvánosságra hozza a bejelentésben 
szereplő összes információt.

Or. en

Indokolás

Sok tagállam jelenleg szigorúbb kritériumokat alkalmaz a bejelentési határidőkre 
vonatkozóan. A hatályos irányelvben szereplő határidőket tíz éve állapították meg, így 
rövidebbre kell őket szabni, mivel változtak a piaci igények és az alkalmazott technológiák.

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont
2004/109/EK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan pénzügyi eszközök birtokában 
vannak, amelyek a birtokos számára –
hivatalos megállapodás alapján – olyan, a 
szabályozott piacra bevezetett részvények 
kibocsátója által már kibocsátott 
részvények megszerzésére való feltétel 
nélküli jogosultságot, illetve a 
tulajdonszerzésre vonatkozó mérlegelési 
jogkört biztosítanak, amely részvényekhez 
szavazati jogok kapcsolódnak;

a) (A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

A magyar változatot nem érinti..

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont
2004/109/EK irányelv
13 cikk – 1 b bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) E cikk (1) bekezdésének 
alkalmazásában az átruházható 
értékpapírok, valamint a fizikai formában 
vagy készpénzben elszámolható opciók, 
határidős termékek, csereügyletek, 
határidős kamatláb-megállapodások, 
árkülönbségekre vonatkozó szerződések és 
egyéb származékos kontraktusok pénzügyi 
eszközöknek tekintendők, feltéve, hogy 
megfelelnek az (1) bekezdés a) és b) 
pontjában megállapított feltételeknek.

(1b) E cikk (1) bekezdésének 
alkalmazásában a „pénzügyi eszközök” 
kifejezés magában foglalja többek között a 
pénzügyi eszközök piacairól szóló és a 
tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a 
központi szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról szóló .../.../EU rendeletet 
[MiFIR] módosító .../.../EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke (1) 
bekezdésének 9. pontjában 
meghatározottak szerint  az átruházható 
értékpapírok, valamint a fizikai formában 
vagy készpénzben elszámolható opciók, 
határidős termékek, csereügyletek, 
határidős kamatláb-megállapodások, 
árkülönbségekre vonatkozó szerződések és 
egyéb származékos kontraktusok, amelyek
pénzügyi eszközök a .../.../EU rendelet 
[MiFIR] 2. cikke (1) bekezdésének 8. 
pontjában meghatározottak értelmében.

Or. en

Indokolás

A meghatározás hiánya szabályozási arbitrázshoz és a különböző tagállamok közötti 
egyenlőtlen versenyfeltételekhez vezethet.


