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RÖVID INDOKOLÁS

A számviteli irányelvek1 (a továbbiakban: irányelvek) az éves és a konszolidált éves pénzügyi 
beszámolók és jelentések elkészítését szabályozzák. A negyedik irányelv 46. cikke 
(1) bekezdésének b) pontja és a hetedik irányelv 36. cikkének (1) bekezdése úgy 
rendelkeznek, hogy adott esetben és a vállalat fejlődésének, teljesítményének vagy 
helyzetének megértéséhez szükséges mértékben az üzleti jelentésnek tartalmaznia kell a nem 
pénzügyi információkat, beleértve a környezetvédelem és a foglalkoztatás kérdéseire 
vonatkozó információkat is. 

A Bizottság az egységes piaci intézkedéscsomagban2 elismerte, majd a „A vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégia (2011–2014)”3 című közleményben 
megismételte, hogy valamennyi ágazatban van lehetőség a társadalmi szempontokkal és a 
környezetvédelemmel kapcsolatban a vállalatok által szolgáltatott információk 
átláthatóságának javítására az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében. A javaslat a 
megújult stratégia egyik meghatározó jelentőségű kötelezettségvállalásának tesz eleget. 

A közlemény meghatározása szerint a vállalati társadalmi felelősségvállalás nem más, mint „a 
vállalkozásoknak a társadalomra gyakorolt hatásuk iránti felelőssége”. A közlemény szerint a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás fejlődését maguknak a vállalatoknak kell irányítaniuk, 
és a vállalatoknak ki kell alakítaniuk a társadalmi és környezeti kérdések üzleti 
tevékenységükbe és stratégiájukba való beépítését szolgáló folyamatot. A nem pénzügyi 
jellegű átláthatóság tehát kulcsfontosságú eleme a vállalati társadalmi felelősségvállalásnak.

Az Európai Parlament „Vállalati társadalmi felelősségvállalás: a társadalmi érdekek 
előmozdítása és a fenntartható és inkluzív fellendüléshez vezető út” című és „Vállalati 
társadalmi felelősségvállalás: elszámoltatható, átlátható és felelősségteljes üzleti magatartás, 
valamint fenntartható növekedés” című jelentéseiben elismerte a nem pénzügyi információk 
közzétételére vonatkozó jogi szabályozás fontosságát. 
Az Európai Parlament kérte egy olyan jogi keretszabályozás létrehozását, amely a vállalatok 
számára rugalmasságot nyújt, ugyanakkor a fogyasztók és a befektetők számára átlátható, 
összehasonlítható és könnyen hozzáférhető információkat biztosít. Ez a felelős vállalkozások 
számára komoly versenyelőnnyel és fontos piaci jutalmazással járna. Az Európai Parlament 
kérte továbbá, hogy a nem pénzügyi információk terjedjenek ki a beszállítói és alvállalkozói 
láncokra is, és felismerte a közzétett nem pénzügyi információk külső ellenőrzésének 
szükségességét. 

Az Európai Bizottság javaslata módosításra szorul, az Európai Parlament által korábban 
kifejezett álláspontnak megfelelően, annak érdekében, hogy kellőképpen megfeleljen az 
átláthatóság, összehasonlíthatóság követelményének, a vállalatok szempontjából magas szintű 
rugalmasság megőrzése mellett. 
                                               
1 A Tanács 1978. július 25-i negyedik irányelve a meghatározott jogi formájú társaságok éves 

beszámolójáról (78/660/EGK); a Tanács 1983. június 13-i hetedik irányelve az összevont (konszolidált) 
éves beszámolóról (83/349/EGK).

2 "Egységes piaci intézkedéscsomag Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom 
növeléséhez", COM (2011) 206, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:HU:PDF, 15. o..

3 COM(2011) 681 végleges, 2011. október 25.
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A nem pénzügyi információkra vonatkozó követelményeket csak a számviteli irányelv 
korábbi meghatározása szerinti nagyvállalatokra kellene alkalmazni. A kkv-kra ezek a 
kötelezettségek nem vonatkoznak. 

Kiemelkedően fontos a vállalatok számára a jogi előírások világosságának biztosítása és a 
jogbizonytalanság elkerülése; ezért javasoljuk, hogy a Bizottság 2015 végéig fogadjon el 
iránymutatásokat jelen irányelvnek a nem pénzügyi beszámolóra vonatkozó rendelkezéseinek 
alkalmazásáról. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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, a nemekkel 
kapcsolatos és a foglalkoztatási kérdésekre
– ideértve a szociális párbeszédet és a 
szakszervezetek jogainak tiszteletben 
tartását is –, és 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 jelentéstételi 
időszakban történt jelentős eseményeket
és az ezekkel kapcsolatos kockázatokat.

Or. en
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Módosítás 2

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 
Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) 
támaszkodhatnak.

(7) A nem pénzügyi információk 
szolgáltatása során a vállalatok az Európai 
Bizottság által felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján elfogadott 
iránymutatásokra támaszkodnak.  Ezen 
iránymutatások rendelkezésre állása előtt
a vállalatok legalább az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének „Védelem, 
tisztelet, jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-
keretet végrehajtó, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére irányadó ENSZ-
elvekre és a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra támaszkodnak. A 
vállalat kiegészítőleg a nemzeti, az uniós 
vagy a nemzetközi keretekre is 
támaszkodhat, és ebben az esetben meg 
kell jelölnie, hogy mely keretekre 
támaszkodott.

Or. en

Módosítás 3

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 

(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 



PE516.976v01-00 6/21 PA\1002371HU.doc

HU

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 
meghaladó nettó árbevétellel rendelkeznek.

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 250 főt, és 
amelyek 20 millió EUR-t meghaladó 
mérlegfőösszeggel vagy 40 millió EUR-t 
meghaladó nettó árbevétellel rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 4

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 
politikáiknak a nemekkel és például az 
életkorral, földrajzi származással, 
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos egyéb 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.

Or. en
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Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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:

Azon vállalkozások tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 250
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 a 
vállalati tevékenység társadalomra 
gyakorolt hatásával kapcsolatban legalább 
a környezetvédelmi, a szociális, nemi és a 
foglalkoztatási kérdésekre – ideértve a 
szociális párbeszéd és a szakszervezet 
jogainak tiszteletben tartásának kérdését –
, az emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, amely a következőket 
tartalmazza:

Or. en

Indokolás

Lényeges annak biztosítása, hogy a jelen irányelv rendelkezései összhangban álljanak a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás új definíciójával, és hogy a küszöbértékek 
megegyezzenek a számviteli irányelvekben meghatározott küszöbértékekkel.  

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a vállalat által az e kérdésekkel 
kapcsolatban követett politika leírása;

a vállalat által az e kérdésekkel 
kapcsolatban követett politika leírása,  
utalva az alkalmazott átvilágítási 
eljárásokra;

Or. en

Indokolás

Az alkalmazott átvilágítási eljárásokra való utalás szükséges annak világossá tétele 
érdekében, hogy ezek az eljárások a vállalatok által követett politikáknak nagyon fontos részét 
képezhetik.  

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a jelentéstételi időszakban az e 
kérdésekkel kapcsolatban történt jelentős 
események;

Or. en

Indokolás

A nem pénzügyi jelentésnek tartalmaznia kell a meghatározott kérdésekkel kapcsolatos 
bármely jelentős eseményre vonatkozó információt is, mivel ez az információ szükséges 
ahhoz, hogy a fogyasztók és a befektetők világos és átfogó képet kapjanak a vállalati 
tevékenység hatásáról.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

az e kérdésekkel kapcsolatos, a vállalatot
és a társadalmat fenyegető kockázatok és 
e kockázatok vállalat általi kezelésének 
módja.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás célja, hogy a szöveg megfeleljen a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
új definíciójának. 

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 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, magyarázatot kell 
adnia annak hiányára. A magyarázatnak 
kockázatértékelést kell tartalmaznia arra 
döntésre vonatkozóan, hogy a vállalat 
ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban nem 
követ meghatározott politikát.  
A vállalati tevékenység társadalomra 
gyakorolt hatása magában foglalja a 
jelentéstevő vállalat tevékenysége által 
kiváltott hatásokat, és a jelentéstevő 
vállalattal üzleti kapcsolatban lévő, 
például a közös vállalkozásra irányuló 
kezdeményezésekben részt vevő, a 
beszállítói vagy az alvállalkozói lánchoz 
tartozó vállalatok tevékenysége által 
kiváltott hatásokat is.
A Bizottság  [az új 2013/34 irányelv 49.] 
cikkével összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján a nem pénzügyi 
beszámolóval kapcsolatban a jelen 
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irányelvben foglalt rendelkezések 
alkalmazására vonatkozóan 2015 végéig  
iránymutatásokat fogad el, és ezt követően 
ezeket rendszeresen frissíti.    Az 
iránymutatások az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének „Védelem, tisztelet, 
jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-keretet 
végrehajtó, az üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére irányadó ENSZ-elvekre 
és a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra épülnek.  Az 
iránymutatások tartalmazzák az 
információszolgáltatási kötelezettség 
körébe tartozó kérdésekre vonatkozó 
kulcsfontosságú teljesítménymutatókat.   
A vállalati tevékenység környezeti 
kérdésekkel kapcsolatban gyakorolt 
hatásának mérésére kidolgozott 
kulcsfontosságú teljesítménymutatóknak 
ki kell terjedniük legalább a 
földhasználatra, a vízhasználatra, az 
üvegházgáz kibocsátásra és a nyersanyag 
felhasználásra.  Az iránymutatások 
általános rendelkezéseket és ágazati 
rendelkezéseket is tartalmaznak.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlamentnek a vállalati felelősségvállalásról szóló jelentéseiben kifejtetteknek 
megfelelően fontos, hogy a nem pénzügyi információk kiterjedjenek az alvállalkozói és a 
beszállítói láncra.  Szükséges továbbá az is, hogy a befektetőket és a fogyasztókat 
tájékoztassák a vállalat által arra vonatkozóan elvégzett kockázatelemzésről, hogy a vállalat 
a nem pénzügyi beszámoló körébe tartozó meghatározott kérdésben nem rendelkezik vállalati 
politikával. A vállalatok számára bármiféle jogbizonytalanság elkerülése érdekében 
javasoljuk, hogy a Bizottság dolgozzon ki iránymutatásokat a jelen irányelv alkalmazásáról.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalat 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 
vállalat a nem pénzügyi beszámolóval 
kapcsolatban a jelen irányelvben foglalt 
rendelkezések alkalmazására vonatkozó 
iránymutatásokra támaszkodik, az azok 
elfogadásától számított egy év elteltével 
kezdődően. Ezt megelőzően a vállalatok 
legalább az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének „Védelem, tisztelet, 
jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-keretet 
végrehajtó, az üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére irányadó ENSZ-elvekre 
és a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra támaszkodnak. A 
vállalat kiegészítőleg a nemzeti, az uniós 
vagy a nemzetközi keretekre is
támaszkodhat, és ebben az esetben meg 
kell jelölnie, hogy mely keretekre 
támaszkodott.

Or. en

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A társaság fejlődésének, teljesítményének 
vagy helyzetének és társadalomra 
gyakorolt hatásának megértéséhez és az 
áttekintés átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának biztosításához
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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Az elemzésnek tartalmaznia kell az 
Európai Bizottság által kidolgozott 
iránymutatásokban meghatározott 
kulcsfontosságú teljesítménymutatókat, az 
azok elfogadását követő egy év elteltével 
kezdődően.  

Or. en

Indokolás

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók kiemelkedő jelentőségűek a különböző vállalatok által 
szolgáltatott információk megfelelő szintű összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében. 

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a vállalat ugyanarra a 
pénzügyi évre vonatkozó átfogó jelentést 
készít a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre támaszkodva, és a jelentés 
tartalmazza az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti információkat, a vállalat mentesül 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti nem 
pénzügyi beszámoló elkészítésének 
kötelezettsége alól, feltéve hogy e jelentés 
az üzleti jelentés részét képezi.

Amennyiben a vállalat ugyanarra a 
pénzügyi évre vonatkozó átfogó jelentést 
készít a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre támaszkodva, és a jelentés 
tartalmazza az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti információkat az ott meghatározott 
valamint a nem pénzügyi beszámolóval 
kapcsolatban a jelen irányelvben foglalt 
rendelkezések alkalmazására vonatkozó 
iránymutatásokban meghatározott 
különös rendelkezésnek megfelelően, a 
vállalat mentesül az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti nem pénzügyi beszámoló 
elkészítésének kötelezettsége alól, feltéve 
hogy e jelentés az üzleti jelentés részét 
képezi, és hogy e jelentés a az (1) bekezdés 
c) pontja szerint tartalmazza a vonatkozó 
kulcsfontosságú teljesítménymutatókat.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a vállalatok számára elengedhetetlen rugalmasság, és ugyanakkor az 
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átláthatóság és összehasonlíthatóság megfelelő szintje egyaránt biztosított legyen, a 
vállalatoknak a tárgyhoz tartozó kulcsfontosságú teljesítménymutatókat kell használniuk,  
összhangban a nem pénzügyi jelentés körében szolgáltatott információkkal, abban az esetben 
is, ha a vállalatok eltérő jelentéstételi keretrendszert alkalmaznak.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között a nemi és az életkori, 
földrajzi származási, a tanulmányi és 
szakmai háttérrel kapcsolatos egyéb
szempontokra tekintettel, e sokszínűséggel 
kapcsolatos politika céljainak, 
megvalósítási módjának és a jelentéstételi 
időszakban elért eredményeknek a leírása.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a vállalat igazgatási, irányító és felügyeleti szerveivel kapcsolatban a nemek 
közötti egyensúlyra vonatkozó információkat mindig közöljék.  

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
78/660/EGK irányelv
53 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtás
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A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
hatékony és megfelelő mechanizmusok 
álljanak rendelkezésre annak 
biztosítására, hogy a nem pénzügyi 
információkat a vállalatok megfelelően, 
jelen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban közzétegyék. 
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
hatékony nemzeti eljárások álljanak 
rendelkezésre a jelen irányelvben foglalt 
kötelezettségek betartásának 
kikényszerítésére, és hogy ezen eljárásokat 
bármely jogos érdekkel rendelkező 
személynek és jogalanynak lehetősége 
legyen igénybe venni a nemzeti jog 
rendelkezéseinek megfelelően, a jelen 
irányelvben foglalt rendelkezések 
tiszteletben tartásának biztosítása céljából. 

Or. en

Indokolás

A „zöldre festés” és a félrevezető információk kockázatának elkerülése érdekében a 
tagállamoknak konkrét mechanizmusokkal kell rendelkezniük az irányelv megfelelő 
végrehajtására és betartatására.  A tagállami viszonyok jelentős különbségeinek figyelembe 
vétele érdekében ezen mechanizmusok működése tekintetében biztosítani kell a tagállamok 
számára a rugalmasságot. 

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK
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 

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 250
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 a 
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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:

vállalati tevékenység társadalomra 
gyakorolt hatásával kapcsolatban legalább 
a környezetvédelmi, a szociális, nemi és a 
foglalkoztatási kérdésekre – ide értve a 
szociális párbeszéd és a szakszervezet 
jogainak tiszteletben tartásának kérdését –
, az emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, amely a következőket 
tartalmazza:

Or. en

Indokolás

Lényeges annak biztosítása, hogy a jelen irányelv rendelkezései összhangban álljanak a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás új definíciójával, és hogy a küszöbértékek 
megegyezzenek a számviteli irányelvekben meghatározott küszöbértékekkel.  

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a vállalat által az e kérdésekkel 
kapcsolatban követett politika leírása;

a vállalat által az e kérdésekkel 
kapcsolatban követett politika leírása,  
utalva az alkalmazott átvilágítási 
eljárásokra;

Or. en

Indokolás

Az alkalmazott átvilágítási eljárásokra való utalás szükséges annak világossá tétele 
érdekében, hogy ezek az eljárások a vállalatok által követett politikáknak nagyon fontos részét 
képezhetik.  
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK
36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a jelentéstételi időszakban az e 
kérdésekkel kapcsolatban történt jelentős 
események;

Or. en

Indokolás

A nem pénzügyi jelentésnek tartalmaznia kell a meghatározott kérdésekkel kapcsolatos 
bármely jelentős eseményre vonatkozó információt is, mivel ez az információ szükséges 
ahhoz, hogy a fogyasztók és a befektetők világos és átfogó képet kapjanak a vállalati 
tevékenység hatásáról.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

az e kérdésekkel kapcsolatos kockázatokat
a vállalat és a társadalom szempontjából 
és e kockázatok vállalat általi kezelésének 
módja.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás célja, hogy a szöveg megfeleljen a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
új definíciójának. 

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
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83/349/EGK
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, magyarázatot kell adni annak 
hiányára. A magyarázatnak tartalmaznia 
kell egy kockázatértékelést arra döntésre 
vonatkozóan, hogy a vállalat ezekkel a 
kérdésekkel kapcsolatban nem követ
meghatározott politikát.  
A vállalati tevékenység társadalomra 
gyakorolt hatása magában foglalja a 
konszolidálásba bevont vállalat 
tevékenysége által kiváltott hatásokat, és a 
jelentéstevő vállalattal üzleti kapcsolatban 
lévő, például a közös vállalkozásra 
irányuló kezdeményezésekben részt vevő, 
a beszállítói vagy az alvállalkozói lánchoz 
tartozó vállalatok tevékenysége által 
kiváltott hatásokat is.
A Bizottság  [az új 2013/34 irányelv 49.] 
cikkével összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján a nem pénzügyi 
beszámolóval kapcsolatban a jelen 
irányelvben foglalt rendelkezések 
alkalmazására vonatkozóan 2015 végéig  
iránymutatásokat fogad el, és ezt követően 
ezeket rendszeresen frissíti.    Az 
iránymutatások az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének „Védelem, tisztelet, 
jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-keretet 
végrehajtó, az üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére irányadó ENSZ-elvekre 
és a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra épülnek.  Az 
iránymutatások tartalmazzák az 
információszolgáltatási kötelezettség 
körébe tartozó kérdésekre vonatkozó 
kulcsfontosságú teljesítménymutatókat.   
A vállalati tevékenység környezeti 
kérdésekkel kapcsolatban gyakorolt 
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hatásának mérésére kidolgozott 
kulcsfontosságú teljesítménymutatóknak 
ki kell terjedniük legalább a 
földhasználatra, a vízhasználatra, az 
üvegházgáz kibocsátásra és a nyersanyag-
felhasználásra.  Az iránymutatások 
általános rendelkezéseket és ágazati 
rendelkezéseket is tartalmaznak.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlamentnek a vállalati felelősségvállalásról szóló jelentéseiben kifejtetteknek 
megfelelően fontos, hogy a nem pénzügyi információk kiterjedjenek az alvállalkozói és a 
beszállítói láncra.  Szükséges továbbá az is, hogy a befektetőket és a fogyasztókat 
tájékoztassák a vállalat által arra vonatkozóan elvégzett kockázatelemzésről, hogy a vállalat 
a nem pénzügyi beszámoló körébe tartozó meghatározott kérdésben nem rendelkezik vállalati 
politikával. A vállalatok számára bármiféle jogbizonytalanság elkerülése érdekében 
javasoljuk, hogy a Bizottság dolgozzon ki iránymutatásokat a jelen irányelv alkalmazásáról.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK
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 
konszolidált éves üzleti jelentés a nem 
pénzügyi beszámolóval kapcsolatban a 
jelen irányelvben foglalt rendelkezések 
alkalmazására vonatkozó 
iránymutatásokra támaszkodik, az azok 
elfogadásától számított egy év elteltével 
kezdődően. Ezt megelőzően a konszolidált 
éves üzleti jelentés legalább az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének „Védelem, 
tisztelet, jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-
keretet végrehajtó, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére irányadó ENSZ-
elvekre és a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra támaszkodik. A 
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konszolidált éves üzleti jelentés 
kiegészítőleg a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre is támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölni, hogy 
mely keretekre támaszkodott.

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A társaságok fejlődésének, 
teljesítményének vagy helyzetének és 
társadalomra gyakorolt hatásának
megértéséhez és az áttekintés 
átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának biztosításához
szükséges mértékben az elemzésnek 
tartalmaznia kell a pénzügyi és azon 
kulcsfontosságú, nem pénzügyi jellegű 
teljesítménymutatókat, amelyek lényegesek 
az adott üzleti tevékenység szempontjából.
Az elemzésnek tartalmaznia kell az 
Európai Bizottság által kidolgozott 
iránymutatásokban meghatározott 
kulcsfontosságú teljesítménymutatókat, az 
azok elfogadását követő egy év elteltével 
kezdődően.  

Or. en

Indokolás

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók kiemelkedő jelentőségűek a különböző vállalatok által 
szolgáltatott információk megfelelő szintű összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében. 
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – b pont
83/349/EGK
36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az anyavállalat ugyanarra a 
pénzügyi évre vonatkozó átfogó jelentést 
készít a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre támaszkodva, hivatkozva a 
konszolidálásba bevont vállalkozások 
csoportjának egészére, és a jelentés 
tartalmazza az (1) bekezdés harmadik 
albekezdése szerinti információkat, az 
anyavállalat mentesül az (1) bekezdés 
harmadik albekezdése szerinti nem 
pénzügyi beszámoló elkészítésének 
kötelezettsége alól, feltéve hogy ezen 
átfogó jelentés a konszolidált éves üzleti 
jelentés részét képezi.

Amennyiben az anyavállalat ugyanarra a 
pénzügyi évre vonatkozó átfogó jelentést 
készít a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre támaszkodva, hivatkozva a 
konszolidálásba bevont vállalkozások 
csoportjának egészére, és a jelentés 
tartalmazza az (1) bekezdés harmadik 
albekezdése szerinti információkat az ott 
meghatározott valamint a nem pénzügyi 
beszámolóval kapcsolatban a jelen 
irányelvben foglalt rendelkezések 
alkalmazására vonatkozó 
iránymutatásokban meghatározott 
különös rendelkezésnek megfelelően, az 
anyavállalat mentesül az (1) bekezdés 
harmadik albekezdése  szerinti nem 
pénzügyi beszámoló elkészítésének 
kötelezettsége alól, feltéve hogy ezen 
átfogó jelentés a konszolidált éves üzleti 
jelentés részét képezi, és hogy e jelentés a 
az (1) bekezdés szerint tartalmazza a 
vonatkozó kulcsfontosságú 
teljesítménymutatókat.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a vállalatok számára elengedhetetlen rugalmasság, és ugyanakkor az 
átláthatóság és összehasonlíthatóság megfelelő szintje egyaránt biztosított legyen, a 
vállalatoknak a tárgyhoz tartozó kulcsfontosságú teljesítménymutatókat kell használniuk,  
összhangban a nem pénzügyi jelentés körében szolgáltatott információkkal, abban az esetben 
is, ha a vállalatok eltérő jelentéstételi keretrendszert alkalmaznak.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – b a pont (új)
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83/349/EGK
36 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtás
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
hatékony és megfelelő mechanizmusok 
álljanak rendelkezésre annak 
biztosítására, hogy a nem pénzügyi 
információkat a vállalatok megfelelően, 
jelen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban közzéteszik. 
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
hatékony nemzeti eljárások álljanak 
rendelkezésre a jelen irányelvben foglalt 
kötelezettségek betartásának 
kikényszerítésére, és hogy ezen eljárásokat 
bármely jogos érdekkel rendelkező 
személynek és jogalanynak lehetősége 
legyen igénybe venni a nemzeti jog 
rendelkezéseinek megfelelően, a jelen 
irányelvben foglalt rendelkezések 
tiszteletben tartásának biztosítása céljából. 

Or. en

Indokolás

A „zöldre festés” és a félrevezető információk kockázatának elkerülése érdekében a 
tagállamoknak konkrét mechanizmusokkal kell rendelkezniük az irányelv megfelelő 
végrehajtására és kikényszerítésére/betartatására. A tagállamok jelentősen eltérő helyzetének 
figyelembe vétele érdekében ezen mechanizmusok működése tekintetében biztosítani kell a 
tagállamok számára a rugalmasságot. 


