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RÖVID INDOKOLÁS

A meghatározott jogi formájú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, konszolidált 
pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról szóló irányelvre irányuló javaslatnak 
(COM(2011)0684) több célja is van: 1) a kisvállalkozásokra vonatkozó eljárások 
egyszerűsítése; 2) a pénzügyi kimutatások érthetőségének és összehasonlíthatóságának 
növelése; 3) az alapvető felhasználói igények védelme, amelynek célja, hogy megőrizze a 
felhasználók számára szükséges számviteli információkat. 

Az irányelvtervezet negyedik célkitűzése, hogy fokozza a nyersanyag-kitermelő iparág, 
köztük az elsődleges erdők fakitermelői által a kormányok részére teljesített kifizetésekkel 
kapcsolatos közzétételi követelményeket. Az előadó támogatását fejezi ki a jogalkotási 
javaslat e lényeges része, azaz az említett vállalkozásokra vonatkozó további részletes 
követelmények bevezetése iránt. Ugyanakkor az ilyen információk a befektetők és az 
adóhatóságok számára is rendkívül hasznosak lennének, minden egyéb ágazat esetében is. Az 
előadó ezért egy kompromisszumra tesz javaslatot, amelynek értelmében valamennyi felsorolt 
társaság és vállalkozás számára kötelezővé válna a kormányok, illetve a helyi és regionális 
hatóságok részére teljesített kifizetések országonkénti jelentése, míg a részletesebb, projektek 
szerinti beszámolási kötelezettséget kizárólag bizonyos ágazatokban – nevezetesen a 
nyersanyag-kitermelő iparágban, az elsődleges erdők fakitermelésében, a mezőgazdaságban, a 
halászatban, a nagyüzemi energiatermelésben és az építőiparban – tevékenykedő 
vállalkozások számára vezetik be.

A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra 
vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló jogalkotási javaslattal 
(COM(2011)0683) együtt ez a pénzügyi kimutatásokról szóló irányelvre irányuló jogalkotási 
javaslat megváltoztatná annak módját, ahogyan a fent említett ágazatokba tartozó uniós 
vállalkozások – projektek szerinti részletes közzététellel – nyilvánosan ismertetik a harmadik 
országok kormányai részére teljesített kifizetéseiket. Az uniós jogszabályok jelenleg nem írják 
elő az értékpapírok kibocsátói számára, hogy közzétegyék a működésük helye szerinti 
országokban a kormány részére teljesített kifizetéseket. Ezért egy adott ország kormánya 
számára teljesített ilyen jellegű kifizetéseket rendszerint nem teszik közzé.

A „tedd közzé, amit fizetsz” (Publish what you pay) elv nélkülözhetetlen az átláthatóság és a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás előmozdításához. Ez az elv előfeltétele annak, hogy 
elszámoltathatóvá tegyék a kormányokat erőforrásaik felhasználásáért, és a korrupció elleni 
küzdelem, illetve a kormányzás javítása révén növeljék ezen országok fejlődési esélyeit. Ezen 
adatok nélkül nem valósítható meg a jó kormányzás célkitűzése az adózás terén. A 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság előadója azt szeretné, hogy az uniós befektetők a 
legmagasabb szintű átláthatóság és vállalati társadalmi felelősségvállalás mellett folytassák 
tevékenységüket a harmadik országokban.

Az ilyen típusú beszámolási kötelezettség uniós vállalkozásokra vonatkozó bevezetése nem 
tűnik túl korainak. Annak ténye, hogy egyre növekszik az EITI (Extractive Industries 
Transparency Initiative – átláthatósági kezdeményezés a nyersanyag-kitermelő iparágak 
vonatkozásában) által lefedett fogadó országok száma, valamint a világ más részén (például 
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az USA-ban vagy Hongkongban) megfigyelhető jogalkotási és szabályozási 
kezdeményezések mind azt jelzik, hogy ennek itt az ideje.

Az Európai Unió azáltal, hogy ebben a kérdésben vezető szerepet vállal, e példa követésére és 
hasonló intézkedések elfogadására ösztönzi legfontosabb partnereinket a G8-ak körében és 
más együttműködési fórumokon. Az EITI-vel kapcsolatos vitában az Európai Parlament 
mindvégig határozottan támogatta a nyersanyag-kitermelő ágazatokra vonatkozó kötelező 
beszámolási követelményeket. 

Az előadó által a jelenlegi véleményben előterjesztett változások célja, hogy a Bizottság 
tervezetéhez képest javítsák a közzétételi követelmények alkalmazhatóságát, az USA Dodd-
Frank törvényének 1504. szakaszában foglalt követelményekre építve, amelyek a nyersanyag-
kitermelő iparágak számára szintén előírják a „tedd közzé, amit fizetsz” kötelezettséget. A 
Bizottság által javasolt irányelvtervezet e tekintetben is igen hasznos.

A javaslat által érintett ágazatok iparági hatályát gondosan kibővítették, hogy az hatékony 
eszközzé váljon olyan új, nemzetközi problémakörök megoldásához, mint például a kiterjedt 
földterületek állami szereplők és magánbefektetők általi felvásárlása a fejlődő országokban 
(„land grabbing”) és a kenőpénzekkel kapcsolatos elvárás az építőipari szerződések 
odaítéléséhez. Ésszerű lépés az érintett szereplők teljes láncolatának lefedése, a közös 
vállalkozásokat is beleértve. 

Az előadó megfelelőnek tartja a közzéteendő kifizetések összeghatárának azon a szinten 
történő meghatározását, amely „lényeges a kedvezményezett kormány számára”, ugyanakkor 
ez azt is jelenti, hogy a közzététel – mérettől függetlenül – minden vállalkozásra vonatkozik, 
és csak a kifizetéseik nem lényeges volta mentesítheti az egyes projekteket és vállalkozásokat. 
Az összeghatár megállapítása a társjogalkotók feladata, amit nem szabad átruházni a 
Bizottságra egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban, mint ahogy azt a Bizottság javasolta. 
Az előadó szerint az összeghatárt abban az esetben kell meghatározni, ha a projekthez 
kapcsolódó kifizetések teljes össze meghaladja az évi 100 000 eurót.

A Bizottság javaslatától eltérően a javasolt USA-beli szabályok nem adnak mentességet a 
kifizetési információk bejelentése alól, ha ezen információk nehezen megszerezhetők, vagy ha 
a fogadó ország törvényei tiltják a közzétételt. Ezért az előadó meg kívánja szüntetni ezt a 
mentességet, hogy biztosítsa az EU és az USA közötti összhangot, és elkerülje azt, hogy 
ösztönzést nyújtson a kormányok számára olyan új jogszabályok bevezetéséhez, amelyekkel 
elkendőzhetik a számukra nyújtott kifizetéseket.

MÓDOSÍTÁS:

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:
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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 
el az illegális faanyagok uniós piacra való 
bejutásának megakadályozása érdekében.

(32) A kormányok, illetve a helyi és 
regionális hatóságok részére teljesített 
kifizetések fokozottabb átláthatóságának 
biztosítása érdekében a nagyvállalkozások 
és közérdeklődésre számot tartó 
jogalanyok éves alapon egy beszámolóban 
közzéteszik a működésük szerinti országok 
kormányai, illetve helyi és regionális 
hatóságai részére teljesített kifizetéseiket. 
A beszámolónak tartalmaznia kell bizonyos 
háttér-információkat. Egy ilyen 
beszámoló közzététele hasznos a 
befektetők számára, mert lehetővé teszi, 
hogy megalapozottabb döntéseket 
hozhassanak, javítva a vállalatirányítást 
és az elszámoltathatóságot. Az ilyen 
közzététel célja a felelősségteljes 
kormányzás támogatása az adózás terén, 
valamint az adóelkerülés problémájának 
kezelése és visszaszorítása. A 
beszámolóknak a közzétételt 
országonkénti bontásban kell 
tartalmazniuk, amit bizonyos további, 
projektek szerinti beszámolási 
követelmények egészítenek ki a 
nyersanyag-kitermelő iparágban, a 
mezőgazdaságban, a halászatban, a 
nagyüzemi energiatermelésben, az 
építőiparban vagy az elsődleges erdők 
fakitermelésében aktív vállalkozások és 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
esetében. 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.
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Or. en

Indokolás

A hatékonyság érdekében a kifizetések bejelentésére vonatkozó követelményeknek a helyi és 
regionális szintű hatóságok részére teljesített kifizetésekre is ki kell terjedniük. A beszámolási 
követelményeknek valamennyi ágazatban vonatkozniuk kell a vállalkozásokra és a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyokra, és azokat a kifizetések lényegessége, nem pedig a 
vállalkozások mérete alapján kell meghatározni. A beszámolóknak ki kell elégíteniük a 
befektetők elszámoltathatósággal kapcsolatos elvárásait. Egyúttal tartalmazniuk kell az 
adózás terén a felelősségteljes kormányzás támogatásához, valamint az adóelkerülés 
megakadályozásához szükséges adatokat. Míg a bizottsági javaslat a nyersanyag-kitermelő 
iparág és a fakitermelés konkrét ágazataival foglalkozik, mivel hagyományosan ezen 
ágazatokban valósulnak meg a leginkább vitatott projektek, az alkalmazási kört 
kiterjesztették, hogy magában foglaljon olyan aktuális problémákat is, mint például a kiterjedt 
földterületek állami szereplők és magánbefektetők általi felvásárlása a fejlődő országokban 
(„land grabbing”), valamint a halászati projektekhez, a nagyüzemi energiatermelési 
projektekhez és az építőipari szerződésekhez kapcsolódó kifizetések.

Módosítás 2
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A beszámolóknak meg kell 
könnyítenie az erőforrásokban gazdag 
országok kormányai 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 

(33) A beszámolóknak meg kell 
könnyítenie a kormányok számára a 
legalább az EITI elvekkel és feltételekkel 
egyenértékű elszámoltathatósági és 
átláthatósági normák megvalósítását, 
valamint az állampolgárokkal szembeni 
elszámolást az olyan kifizetések 
tekintetében, amelyeket a kormányok, 
illetve a helyi és regionális hatóságok
kapnak. A nyersanyag-kitermelő 
iparágban, a mezőgazdaságban, a 
halászatban, a nagyüzemi 
energiatermelésben, az építőiparban vagy 
az elsődleges erdők fakitermelésében aktív 
vállalkozások és közérdeklődésre számot 
tartó jogalanyok által készített 
beszámolókban a kormányoknak teljesített 
kifizetéseket projektalapon is közzé kell 
tenni, ahol a „projekt” olyan működési 
egységet jelent, amely egy vagy több –
adó- vagy adójellegű kötelezettséget 
keletkeztető – licenc, koncesszió, szerződés 
vagy egyéb jogi megállapodás alapján jön 
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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 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.

létre. Figyelemmel az átfogó célra, amely 
szerint a szóban forgó országokban elő kell 
segíteni a felelősségteljes kormányzást, a 
bejelentendő kifizetések lényegesnek 
minősítésre vonatkozó küszöböt csak 
azokra a projektekre kell alkalmazni, 
amelyek esetében a kifizetések teljes 
összege meghaladja a 100 000 eurót. A 
Bizottságnak a jelentéstételi rendszert ezen
irányelv hatálybalépésétől számított négy
éven belül felül kell vizsgálnia és arról 
jelentést kell készítenie. A felülvizsgálat 
kiterjed a rendszer hatékonyságára és 
figyelembe veszi a nemzetközi 
fejleményeket, a versenyképesség, az 
élelmiszerbiztonság és az 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.

Or. en

Indokolás

A beszámolók minden ország kormányát segítik, nem csak az erőforrásban gazdag 
országokét. Általában elegendőek az országonkénti jelentések, és csak a meghatározott 
ágazatoknak kell projektek szerint beszámolást végezniük. A lényegesnek minősítésre 
vonatkozó küszöbre nem vonatkozik felhatalmazáson alapuló jogi aktus; azt a 
társjogalkotóknak kell meghatározniuk. A beszámolási rendszer felülvizsgálatához már az 
irányelv hatálybalépését követő négy évvel (öt év helyett) kellő mennyiségű adatnak kell 
rendelkezésre állnia. Ami a szakpolitikák koherenciáját illeti, a felülvizsgálatnak az 
élelmiszerbiztonság szempontját is magában kell foglalnia. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „nyersanyag-kitermelő iparágban aktív 
vállalkozás”: olyan vállalkozás, amelynek 

1. „nyersanyag-kitermelő iparágban aktív 
vállalkozás”: olyan vállalkozás, amelynek
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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;

tevékenysége magában foglalja az ásványi 
anyagok, egyéb bányászati és kőfejtési 
lelőhelyek, a kőolaj és a földgáz 
lelőhelyeinek felkutatását, felderítését, 
felfedezését, fejlesztését, kitermelését és az 
onnan történő szállítást, az 1893/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet I. 
melléklete B. szakaszának 05–09.
részében, illetve H. szakaszának 49.5. 
részében említettek szerint;

Or. en

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „mezőgazdaságban aktív vállalkozás”: 
olyan vállalkozás, amely az 1893/2006/EK 
rendelet I. melléklete A. szakaszának 
01.1–01.7. részében említettek szerint 
koncessziókat, földtulajdonszerzést vagy -
bérbeadást is magában foglaló 
tevékenységet folytat;

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. „halászatban aktív vállalkozás”: olyan 
vállalkozás, amely az 1893/2006/EK 
rendelet I. melléklete A. szakaszának 03. 
részében említettek szerint koncessziókat 
is magában foglaló tevékenységet folytat;
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Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. „nagyüzemi energiatermelésben aktív 
vállalkozás”: olyan vállalkozás, amely az 
1893/2006/EK rendelet I. melléklete D. 
szakaszának 35.1–35.2. részében 
említettek szerint koncessziókat, 
földtulajdonszerzést vagy -bérbeadást, 
valamint energiaelosztást is magában 
foglaló tevékenységet folytat;

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1d. „építőiparban aktív vállalkozás”: 
olyan vállalkozás, amely az 1893/2006/EK 
rendelet I. melléklete E. szakaszának 
38.1–38.22. részében, illetve az F. 
szakaszában említettek szerint 
koncessziókat és közbeszerzési 
szerződéseket is magában foglaló 
tevékenységet folytat;

Or. en
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Módosítás 8

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”: olyan külön működési egység, 
amely egy vagy több – a vállalkozás 
számára adó- vagy adójellegű 
kötelezettséget keletkeztető – licenc, 
koncesszió, szerződés vagy egyéb jogi 
megállapodás alapján folytat működést.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás növeli az irányelv működőképességét, mivel a „projekt” 
fogalommeghatározásában említett jogi megállapodásokat általánosan alkalmazzák az 
érintett ágazatokban, jellemzőik pedig közismertek, míg a belső vezetőségi jelentésekre 
vonatkozó szabályok vállalkozásonként eltérőek lehetnek.  

Módosítás 9

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 
vállalkozás és közérdeklődésre számot 
tartó jogalany számára, hogy évente 
készítsen beszámolót a kormányok, 
valamint a helyi és regionális hatóságok
részére teljesített kifizetésekről és a 38. 
cikkben meghatározott bizonyos háttér-
információkról, és azt hozza 
nyilvánosságra. A beszámolónak 
információkat kell tartalmaznia a 
leányvállalatok, társult vállalkozások, 
közös vállalkozások, állandó telephelyek 
és egyéb kereskedelmi rendszerek 
tevékenységéről, amennyiben azok az 
adott vállalkozás vagy gazdálkodó egység 
éves pénzügyi kimutatásában 
konszolidálva vannak.
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Or. en

Indokolás

A kormányok részére teljesített kifizetések és bizonyos háttér-információk közzétételének nem 
kellene csupán a nyersanyag-kitermelő iparágra és az elsődleges erdők fakitermelésére 
korlátozódnia. Amint azt az Európai Parlament az adókról és a fejlesztésről szóló, 2011. 
március 8-i állásfoglalásában kijelentette, a pénzügyi beszámolás minősége kulcsfontosságú 
az adókijátszás elleni eredményes küzdelemhez, és az hasonlóan előnyös lenne valamennyi 
ágazatban a befektetők számára, ezáltal globális szinten hozzájárulva a felelősségteljes 
kormányzáshoz az adózás terén. A beszámolásnak ki kell terjednie a nemzetközi gazdasági 
tevékenységekben alkalmazott különböző formákra. 

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A beszámoló az alábbiakat részletezi, ha 
lényeges a kedvezményezett kormány 
számára:

1. A beszámoló az alábbiakat részletezi:

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az üzleti évben az egyes kormányok 
részére teljesített kifizetések teljes összege, 
beleértve a természetbeni juttatásokat is;

a) az üzleti évben az egyes kormányok 
részére – a helyi és regionális hatóságokat 
is beleértve – teljesített kifizetések teljes 
összege, beleértve a természetbeni 
juttatásokat is;

Or. en

Indokolás

Számos kifizetés a központi kormányzat szintje alatt valósul meg, és a beszámolóknak ezekre 
is ki kell terjedniük.
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az üzleti évben az egyes kormányok 
részére teljesített kifizetések fajtánkénti 
teljes összege, beleértve a természetbeni 
juttatásokat is;

b) az üzleti évben az egyes kormányok 
részére – a helyi és regionális hatóságokat 
is beleértve – teljesített kifizetések 
fajtánkénti teljes összege, beleértve a 
természetbeni juttatásokat is;

Or. en

Indokolás

Számos kifizetés a központi kormányzat szintje alatt valósul meg, és e beszámolóknak ezekre 
is ki kell terjedniük.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ha ezek a kifizetések egy konkrét 
projekthez kötődnek, az üzleti évben az 
egyes projektekkel kapcsolatban teljesített 
kifizetések fajtánkénti teljes összege, 
beleértve a természetbeni juttatásokat is, 
valamint az egyes projektekkel 
kapcsolatban teljesített kifizetések teljes 
összege.

c) a nyersanyag-kitermelő iparágban, a 
mezőgazdaságban, a halászatban, a 
nagyüzemi energiatermelésben, az 
építőiparban vagy az elsődleges erdők 
fakitermelésében aktív, valamint a 
100 000 EUR összeget meghaladó 
kifizetésekre vonatkozóan meghatározott, 
a kifizetések lényegességét jelző küszöb 
által érintett vállalkozások esetében, ha 
ezek a kifizetések egy konkrét projekthez 
kötődnek, az üzleti évben az egyes 
projektekkel kapcsolatban teljesített 
kifizetések fajtánkénti teljes összege, 
beleértve a természetbeni juttatásokat is, 
valamint az egyes projektekkel 
kapcsolatban teljesített kifizetések teljes 
összege.
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Or. en

Indokolás

A projektek szerinti beszámolást akkor kell a kormányok részére a nyersanyag-kitermelő 
ágazatban, a mezőgazdaságban, a halászatban, a nagyüzemi energiatermelésben, az 
építőiparban vagy az elsődleges erdők fakitermelésében aktív vállalkozások által teljesített 
kifizetésekre alkalmazni, ha a kifizetések teljes összege meghaladja a 100 000 eurós küszöböt.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) nettó árbevétel a fő tevékenységi 
területek szerinti bontásban;

Or. en

Indokolás

Erre az információra a befektetőknek és az adóhatóságoknak van szükségük ahhoz, hogy 
összehasoníthassák a vállalkozások adóbefizetéseit a gazdasági tevékenységükkel, annak 
érdekében, hogy jobban átláthassák a vállalkozások különböző joghatóságoknál teljesített 
adófizetéseit. 

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) termelési mennyiségek a fő 
tevékenységi területek szerinti bontásban;

Or. en

Indokolás

Erre az információra a befektetőknek és az adóhatóságoknak van szükségük ahhoz, hogy 
összehasoníthassák a vállalkozások adóbefizetéseit a gazdasági tevékenységükkel, annak 
érdekében, hogy jobban átláthassák a vállalkozások különböző joghatóságoknál teljesített 
adófizetéseit. 
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Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) munkaügyi költségek és a 
foglalkoztatottak száma;

Or. en

Indokolás

Erre az információra a befektetőknek és az adóhatóságoknak van szükségük ahhoz, hogy 
összehasoníthassák a vállalkozások adóbefizetéseit a gazdasági tevékenységükkel, annak 
érdekében, hogy jobban átláthassák a vállalkozások különböző joghatóságoknál teljesített 
adófizetéseit. 

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) a műveletekhez kapcsolódó összes 
kiadás;

Or. en

Indokolás

Erre az információra a befektetőknek és az adóhatóságoknak van szükségük ahhoz, hogy 
összehasoníthassák a vállalkozások adóbefizetéseit a gazdasági tevékenységükkel, annak 
érdekében, hogy jobban átláthassák a vállalkozások különböző joghatóságoknál teljesített 
adófizetéseit. 

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – c e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ce) termelési állóeszközök év végén a 
kapcsolódó felhalmozott 
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értékcsökkenéssel;

Or. en

Indokolás

Erre az információra a befektetőknek és az adóhatóságoknak van szükségük ahhoz, hogy 
összehasoníthassák a vállalkozások adóbefizetéseit a gazdasági tevékenységükkel, annak 
érdekében, hogy jobban átlássák a vállalkozások különböző joghatóságoknál teljesített 
adófizetéseit. 

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – c f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cf) adófizetés előtti nettó nyereség a 
kapcsolódó befizetett és halasztott adóval, 
az eredményszemlélet alapján;

Or. en

Indokolás

Erre az információra a befektetőknek és az adóhatóságoknak van szükségük ahhoz, hogy 
összehasoníthassák a vállalkozások adóbefizetéseit a gazdasági tevékenységükkel, annak 
érdekében, hogy jobban átlássák a vállalkozások különböző joghatóságoknál teljesített 
adófizetéseit. 

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – c g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cg) a tárgyi eszközök könyv szerinti nettó 
értéke az egyes országokban.

Or. en

Indokolás

Erre az információra a befektetőknek és az adóhatóságoknak van szükségük ahhoz, hogy 
összehasoníthassák a vállalkozások adóbefizetéseit a gazdasági tevékenységükkel, annak 
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érdekében, hogy jobban átlássák a vállalkozások különböző joghatóságoknál teljesített 
adófizetéseit. 

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nyereségre kiszabott adók; b) a nyereségre kiszabott adók és az 
alkalmazott effektív adókulcs;

Or. en

Módosítás 22

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

Indokolás

Erre az információra a befektetőknek van szükségük a működési költségek felméréséhez.

Módosítás 23

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 

4. Az (1) bekezdésben említett 
információkat országonkénti bontásban 
kell közzétenni, a c) pontban közölt 
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kifizetések lényegességével kapcsolatos 
koncepció meghatározása érdekében.

információk kivételével, amelyeket 
projektek szerinti bontásban kell 
közzétenni, feltéve, hogy egy adott 
projekthez kapcsolódó teljes kifizetések 
összege meghaladja a 100 000 eurót.

Or. en

Indokolás

A lényegesség meghatározása elengedhetetlen a közzétételi követelmények hatékonysága 
szempontjából, ezért azt inkább a társjogalkotónak kell meghatároznia magában az 
irányelvben, mintsem a Bizottságnak egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban.

Módosítás 24

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

Az Európai Bizottság szerint ilyen jogszabály nemigen létezik. A kormányokat nem szabad 
olyan jogszabályok bevezetésére ösztönözni, amelyekkel elkendőzhetik a számukra nyújtott 
kifizetéseket.
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Módosítás 25

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 
kimutatásokat készíteni.

1. A tagállamok a nemzeti joguk hatálya 
alá tartozó minden vállalkozás 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. A beszámolónak 
az éves pénzügyi kimutatás részét kell 
képeznie.

Or. en

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
41. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felülvizsgálja és jelentést tesz 
e fejezet végrehajtásáról és 
hatékonyságáról, különös tekintettel a 
jelentéstételi kötelezettségek alkalmazási 
körére és a projektalapú jelentéstétel 
módozataira. A felülvizsgálat figyelembe 
veszi a nemzetközi fejleményeket, és 
mérlegeli a versenyképességre gyakorolt 
hatásokat és az energiaellátás biztonságát. 
A felülvizsgálatot legkésőbb ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított öt éven belül el 
kell végezni. A jelentést – adott esetben 
jogalkotási javaslat kíséretében – el kell 
küldeni az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság felülvizsgálja és jelentést tesz 
e fejezet végrehajtásáról és 
hatékonyságáról, különös tekintettel a 
jelentéstételi kötelezettségek alkalmazási 
körére és a projektalapú jelentéstétel 
módozataira. A felülvizsgálat figyelembe 
veszi a nemzetközi fejleményeket, és 
mérlegeli a versenyképességre, az 
élelmiszerbiztonságra és az energiaellátás 
biztonságára gyakorolt hatásokat. 
Egyúttal felülvizsgálja azon ágazatok 
jegyzékét, amelyek esetében projektek 
szerinti beszámolási kötelezettség áll fenn.
A felülvizsgálatot legkésőbb ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított négy éven belül 
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el kell végezni. A jelentést – adott esetben 
jogalkotási javaslat kíséretében – el kell 
küldeni az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en


