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RÖVID INDOKOLÁS

Az átláthatósági irányelv (COM(683)2011) felülvizsgálatára vonatkozó ezen javaslat 
általános célja  „a magas szintű befektetői bizalom biztosítása, amelyet az egész Európai 
Unióban az értékpapír-kibocsátóknak és a befektetőknek nyújtott azonos szintű átláthatóságon 
keresztül ér el.” 

Az előadó támogatását kívánja kifejezni e jogszabályjavaslat egyik fő aspektusához, 
nevezetesen egy olyan elv bevezetéséhez, amely kiegészítő követelményt határoz meg az EU 
nyersanyag-kitermelő iparágak és fakitermelői vállalatok – többek között harmadik 
országokban – kormányoknak teljesített kifizetéseire vonatkozóan, amikor azok 
értékpapírokat bocsátanak ki az EU kereskedelmi piacain. Az előadó azonban ezt az új 
követelményt nem szeretné csak e két ágazatra korlátozni, mivel ezek az információk nagy 
fontossággal bírnak az ágazat valamennyi befektetője számára.

Uniós szinten már az átláthatósági irányelv (2004/109/EK) (14) preambulumbekezdése 
javasolta a tagállamoknak, hogy ösztönözzék azokat a jegyzett társaságokat, amelyek fő 
tevékenységüket a nyersanyag-kitermelő iparágban fejtik ki, hogy éves pénzügyi 
beszámolóikban tegyék közzé a kormányok részére teljesített kifizetéseket.  Azonban jelenleg 
az irányelv nem teszi ezt kötelező követelménnyé. Ezért egy meghatározott országban a 
kormányoknak teljesített kifizetéseket általában nem teszik közzé. Ezek az adatok azonban 
fontos előfeltételei egyrészt minden sikeres megközelítésnek a jó adóügyi kormányzás 
vonatkozásában, másrészt a befektetők és a civil társadalom azon képességének, hogy a 
vállalati testületeket és a kormányokat elszámoltathassák. 

A „tedd közzé, amit fizetsz” olyan elv, amely nélkülözhetetlen az átláthatóság és a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás elősegítéséhez, a kormányok erőforrásaik felhasználásával 
kapcsolatos elszámoltathatóságához, a jó adóügyi kormányzás javításához a harmadik 
országokban és ezen országok fejlődésének elősegítéséhez. A Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottság előadója reményét fejezi ki, hogy az uniós befektetők EU-n kívüli országokban való 
tevékenységük során vezető szerepet játszanak az átláthatóság és a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás tekintetében. A kormányok részére teljesített kifizetések átláthatósága a 
nyilvános ellenőrzésnek köszönhetően hozzájárul az ezen országok erőforrásainak 
kiaknázásából származó bevételek megfelelőbb kezeléséhez. Nyilvános ellenőrzés hiányában 
a kormányzás könnyen átláthatatlanná válik és az erőforrásokból származó bevételek 
szegénységet, korrupciót és konfliktust eredményezhetnek. Az ilyen kifizetések komolyan 
megakadályozhatják a szabályokon alapuló kereskedelem elveinek érvényesülését a 
tisztességes – különösen az USA-ban is jegyzett – vállalatok kárára.

A nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezés (EITI) révén maga 
az iparág is felismerte, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása hozzájárul a jó 
kormányzáshoz és a tisztességes versenyhez. Az EITI a befogadó ország által ösztönzött 
globális projekt, amely országos szinten előmozdítja a bevételek átláthatóságát. Már 35 
ország kezdte el az EITI végrehajtását, és a legnagyobb olaj-, gázipari és bányavállalatok 
közül 60 kötelezte el magát az EITI támogatása mellett. Ez a kezdeményezés több mint 80 –
együttesen több mint 16 trillió USA-dollárt kezelő – globális befektetési intézet támogatását is 
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elnyerte. Számos kormány, az Európai Bizottság és nemzetközi szervezetek is támogatják az 
EITI-t. Az USA is készen áll a kezdeményezéshez való csatlakozásra.

AZ EU-ban jelenleg nincs az EITI-re válaszul tett fellépés. A Bizottság javaslata az 
indokolásában írtak szerint „összehasonlítható a 2010 júliusában az Egyesült Államokban 
elfogadott Dodd-Frank Törvénnyel”. A Dodd-Frank Wall Street Reform és a 2010. évi 
fogyasztóvédelmi törvény (a Cardin-Lugar rendelkezésként is ismert 1504. sz. kétpárti 
fejezetében) kényszerítette arra az amerikai Értékpapír- és Tőzsdebizottságot (SEC), hogy 
szabályokat fogadjon el a nyersanyag-kitermelő iparágban tevékenykedő, a SEC-
nyilvántartásba vett társaságok (olaj-, gáz-és ásványianyag-ipari vállalatok,) számára, hogy 
nyilvánosan számoljanak be a kormányok részére teljesített kifizetésekről. Sajnálatos módon 
e szabályok felállításának végső stádiuma még nem zárult le. Hasonló vállalásra került sor a 
2011. májusi deauville-i G8-csúcs zárónyilatkozatában. Ez azonban konkrétan még nem jelent 
meg a G8-országok nemzeti jogszabályaiban. 

Az Európai Unió azáltal, hogy ebben a kérdésben vezető szerepet vállal, e példa követésére és 
hasonló intézkedések elfogadására ösztönzi legfontosabb partnereit a G8-ak körében és más 
együttműködési fórumokon. Ezáltal az uniós vállalatok jelentős pozitív imázst alakítanának ki 
magukról külföldön való működésükkor.  Hongkong 2010 júniusától már új beszámolási 
jogszabályokat léptetett életbe, amelyek országonként jelentéstételt vezettek be a hongkongi 
értéktőzsdén jegyzett olaj- és ásványianyag-ipari vállalatok számára.

E téma megtárgyalása során az Európai Parlament számos állásfoglalásában hangot adott 
eltökéltségének a nyersanyag-kitermelő iparágak esetében kötelező beszámolási 
követelmények támogatását illetően. A követelmények ilyen fokozott közzététele ezenfelül 
kiegészíti az EITI korrupcióellenes fellépésének kibővítését anélkül, hogy befolyásolná az EU 
harmadik országokkal többek között a nyersanyag-kitermelő iparágakhoz kapcsolódóan a 
kereskedelem és a befektetések területén folytatott kapcsolatait. A kezdeményezés kiegészíti 
az Európai Unió FLEGT cselekvési tervét, amely az elsődleges erdők illegális fakitermelése 
elleni küzdelemre irányul.

E véleményben tehát az előadó által javasolt módosítások a közzétételi követelményeknek a 
Bizottság által javasoltakhoz képest történő kibővítésére irányulnak. A jelenlegi javaslat az 
egyes pénzügyi évek végét követően 6 hónapot ad a kibocsátóknak a kifizetések 
közzétételére, míg az USA az egyesült államokbeli kibocsátóknak 2-3 hónapot, a 
külföldieknek pedig 4 hónapot. Helyénvaló lenne ennek összehangolása.

MÓDOSÍTÁSOK

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



PA\895609HU.doc 5/8 PE485.869v01-00

HU

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 kibocsátók, akiknek 
értékpapírjait szabályozott piacra 
bevezették, évente beszámolóban
közzéteszik a működésük helye szerinti 
országok kormányai, illetve helyi és 
regionális hatóságai részére teljesített 
kifizetéseket és bizonyos tájékoztató 
adatokat. E közzététel célja, hogy lehetővé 
tegye a befektetők számára, hogy
megalapozottabb döntéseket hozhassanak, 
ezáltal javítva a vállalatirányítást és az 
elszámoltathatóságot, és hozzájárulva a jó 
adóügyi kormányzáshoz és az adócsalás 
csökkentéséhez. A részletes 
követelményeket a 2011/.../EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 9. fejezete 
határozza meg.

Or. en

Indokolás

A hatékonyság érdekében a kifizetések bejelentésére irányuló követelményeknek tartalmazniuk 
kell a helyi és regionális hatóságok részére teljesített kifizetéseket. A bejelentés kielégíti a 
befektetők elszámoltathatóság iránti igényét. A jó adóügyi kormányzás és az adócsalás 
megelőzése érdekében szükséges adatokat is be fogják nyújtani. Támogatják a civil 
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társadalmat is, amikor kormányaik elszámoltathatóságára felügyelnek. Az új kötelezettség a 
befektetők számára valamennyi ágazatban nagy értékkel bírna, ezért azt nem csak a 
nyersanyag- és fakitermelő iparágakra kellene korlátozni.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A nyersanyag-kitermelő iparágban, a 
mezőgazdaságban, a halászatban, a 
nagyüzemi energiatermelésben, az 
építőiparban vagy az elsődleges erdők 
fakitermelésében aktív kibocsátók 
esetében a kormányok, valamint a helyi és 
regionális hatóságok részére teljesített 
kifizetésekről szóló, projektenként 
lebontott beszámolónak sokkal 
részletesebb információkat kell 
tartalmaznia, mint általában a gazdaság 
más ágazataiban aktív vállalkozások 
vonatkozásában, amennyiben egy 
projekthez kapcsolódó teljes éves összeg 
meghaladja a 2011/.../EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 9. 
fejezetében meghatározott lényegességi 
küszöbértéket.   A beszámolónak bizonyos 
háttér-információkat, valamint a 
nyersanyag-kitermelő iparágak 
átláthatóságára irányuló kezdeményezés 
(EITI) keretében közzétetthez hasonló 
kifizetéstípusokat kell tartalmaznia, és 
olyan információkat kell nyújtania a 
befektetők és a civil társadalom számára, 
amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a 
vállalati testületeket és a kormányokat 
elszámoltathassák a természeti 
erőforrások, többek között a termőföldek 
és a halállományok hasznosításából 
származó kiadásaik és bevételeik, 
valamint az odaítélt szerződések és 
koncessziók vonatkozásában. A 
kezdeményezés kiegészíti az EU FLEGT 
cselekvési tervét (az erdészeti jogszabályok 
végrehajtása, az erdészeti irányítás és az 
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erdészeti termékek kereskedelme)² és a 
fára és fatermékekre vonatkozó 
rendeletet³ is, amely előírja a fatermékek 
kereskedői számára, hogy kellő 
gondossággal járjanak el az illegális 
faanyagok uniós piacra való bejutásának 
megakadályozása érdekében.
______________
1 A Hivatalos Lapban még nem tették 
közzé; a meghatározott jogi formájú 
vállalkozások éves pénzügyi 
kimutatásairól, konszolidált pénzügyi 
kimutatásairól és a kapcsolódó 
beszámolókról szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre irányuló javaslat 
(COM(2011)0684 végleges)
2 A 2005. december 20-i 2173/2005/EK 
tanácsi rendeletben (HL L 347., 
2005.12.30., 1. o.) meghatározottaknak 
megfelelően.
³ A fát és fatermékeket piaci forgalomba 
bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek 
meghatározásáról szóló, 2010. október 20-
i 995/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (HL L 295., 2010.11.12., 
23. o.). Az uniós önkéntes 
megállapodások keretében fatermékeket 
importáló társaságok mentesek ezen 
követelmény alól.

Or. en

Indokolás

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting shall satisfy investors' demands 
regarding accountability. They shall also supply the figures needed to support good 
governance in the tax area and for the prevention of tax evasion and support civil society in 
holding their respective governments accountable. While the Commission proposal addresses 
the specific sectors of extractive industry and logging as the sectors historically involving the 
most controversial projects, the scope has been updated to include current day problems such 
as land grabbing in the agriculture sector and payments related to fisheries, to large scale 
energy production projects and to contracts in the construction sector.
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Módosítás 3

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 kibocsátókat, 
hogy a 2011/…/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 9. fejezetével összhangban 
évente készítsenek beszámolót a 
kormányok, valamint a helyi és regionális 
hatóságok részére teljesített kifizetésekről.
A beszámolót minden pénzügyi év végét 
követően négy hónapon belül közzé kell 
tenni; a beszámolónak legalább tíz évig 
nyilvánosan elérhetőnek kell lennie. A 
kormányok részére teljesített kifizetéseket 
összevont alapon kell feltüntetni a 
beszámolóban.

Or. en

Indokolás

A kormányoknak teljesített kifizetések és bizonyos háttér-információk közzétételére vonatkozó 
kötelezettséget nem kellene a nyersanyag- és fakitermelő iparágakra korlátozni, mivel ezek az 
információk bármely más ágazat befektetői számára hasznosak lehetnek. A jelentéstételnek a 
központi kormányzati szint alatt teljesített kifizetéseket is tartalmaznia kell. A beszámolót a 
vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően minden pénzügyi év végét követően négy 
hónapon belül közzé kell tenni. Az információknak tíz évig elérhetőknek kell lenniük.


