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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

3.6.2015 A8-0158/4 

Módosítás  4 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Sajjad Karim 

az ECR képviselıcsoport nevében 
Cecilia Wikström 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Annak érdekében, hogy a 
részvényeseknek tényleges beleszólásuk 
legyen a javadalmazási politikába, 
biztosítani kell számukra a jogot arra, hogy 
a vállalkozás javadalmazási politikáját 

annak világos, érthetı és átfogó 
áttekintése alapján jóváhagyják – a 
javadalmazási politikának igazodnia kell a 
vállalkozás üzleti stratégiájához, 
célkitőzéseihez, értékeihez és hosszú távú 
érdekeihez, továbbá az összeférhetetlenség 
elkerülését célzó intézkedéseket kell 
tartalmaznia. A vállalkozások az igazgatók 
részére csak a részvényesek által 
jóváhagyott javadalmazási politika alapján 
fizethetnek ki javadalmazást. A 
jóváhagyott javadalmazási politikát 
haladéktalanul nyilvánosan közzé kell 
tenni. 

(16) Annak érdekében, hogy a 
részvényeseknek tényleges beleszólásuk 
legyen a javadalmazási politikába, 
biztosítani kell számukra a jogot arra, hogy 
egy világos, érthetı és átfogó összefoglaló 
tájékoztató alapján tanácsadói jelleggel 
szavazzanak a vállalkozás javadalmazási 
politikájáról, amelynek igazodnia kell a 
vállalkozás üzleti stratégiájához, 
célkitőzéseihez, értékeihez és hosszú távú 
érdekeihez, továbbá az összeférhetetlenség 
elkerülését célzó intézkedéseket kell 
tartalmaznia. A vállalkozások az igazgatók 
részére csak a részvényesek elé terjesztett 
javadalmazási politika alapján fizethetnek 
ki javadalmazást. A jóváhagyott 
javadalmazási politikát haladéktalanul 
nyilvánosan közzé kell tenni. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/5 

Módosítás  5 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Sajjad Karim 

az ECR képviselıcsoport nevében 
Cecilia Wikström 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy a 
javadalmazási politika végrehajtása 
összhangban álljon a jóváhagyott 
politikával, a részvényeseknek szavazati 
jogot kell biztosítani a vállalkozás 
javadalmazási jelentésére vonatkozóan. Az 
igazgatók elszámoltathatósága érdekében a 
javadalmazási jelentésnek világosnak és 
érthetınek kell lennie, átfogó áttekintést 
kell adnia az egyes igazgatók részére az 
elızı pénzügyi évben megállapított 
javadalmazásról. Ha a részvényesek a 
javadalmazási jelentés ellen szavaznak, 
akkor vállalkozásnak a következı 
javadalmazási jelentésben ismertetnie kell, 
milyen módon vette figyelembe a 
részvényesek szavazatát. 

(17) Annak érdekében, hogy a 
javadalmazási politika végrehajtása 
összhangban álljon a szakpolitikával, a 
részvényeseknek tanácsadói szavazati 
jogot kell biztosítani a vállalkozás 
javadalmazási jelentésére vonatkozóan. Az 
igazgatók elszámoltathatósága érdekében a 
javadalmazási jelentésnek világosnak és 
érthetınek kell lennie, átfogó áttekintést 
kell adnia az igazgatók részére az elızı 
pénzügyi évben megállapított 
javadalmazásról. Ha a részvényesek a 
javadalmazási jelentés ellen szavaznak, 
akkor vállalkozásnak a következı 
javadalmazási jelentésben ismertetnie kell, 
milyen módon vette figyelembe a 
részvényesek szavazatát. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/6 

Módosítás  6 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Sajjad Karim 

az ECR képviselıcsoport nevében 
Cecilia Wikström 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek 
hátrányosak lehetnek a társaságokra és 
azok részvényeseire nézve, mivel 
lehetıséget biztosíthatnak a kapcsolt félnek 
arra, hogy a társaságtól értéket szerezzen 
meg. Így a részvényesek érdekeit védı 
megfelelı biztosítékok jelentıséggel 
bírnak. Ezért a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ha a kapcsolt 
felekkel folytatott ügylet értéke 
meghaladja eszközeik értékének 5 %-át, 
vagy egy ügylet jelentıs hatást 
gyakorolhat az eredményükre vagy 

forgalmukra, akkor az ilyen ügyletet 

közgyőlés keretében részvényesi 

szavazásra kell bocsátani. Abban az 

esetben, ha a kapcsolt felekkel folytatott 
ügylet részvényest érint, az érintett 

részvényes nem szavazhat. A vállalkozás 
az ügyletet csak akkor hajthatja végre, ha 

azt a részvényesek jóváhagyták. Ha a 
kapcsolt felekkel folytatott ügylet értéke 
kisebb, de meghaladja eszközeik értékének 

1 %-át, akkor a társaságoknak az ügyletet 
annak végrehajtásakor nyilvánosan be kell 
jelenteniük, független harmadik fél által 
készített jelentést csatolva, amely értékeli, 

(19) A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek 
hátrányosak lehetnek a társaságokra nézve, 
mivel lehetıséget biztosíthatnak a kapcsolt 
félnek arra, hogy a társaságtól értéket 
szerezzen meg. Így a társaságok érdekeit 
védı megfelelı biztosítékok jelentıséggel 
bírnak. A tagállamok ezért biztosítják, 
hogy a kapcsolt felekkel folytatott lényeges 
ügyleteket a részvényesek vagy a 
vállalkozás ügyviteli vagy felügyeleti 
testülete jóváhagyják olyan eljárásokkal 

összhangban, amelyek megakadályozzák, 

hogy egy kapcsolt fél pozíciójából 

fakadóan elınyhöz jusson, és megfelelı 

védelmet biztosítanak a vállalkozás és 
azon részvényesek érdekeinek, akik nem 
kapcsolt felek, beleértve a kisebbségi 

részvényeseket is. Ha a kapcsolt felekkel 
folytatott ügylet értéke jelentıs, a 
társaságoknak az ügyletet legkésıbb annak 
végrehajtásakor nyilvánosan be kell 
jelenteniük, egy független harmadik fél 
által készített jelentést csatolva, amely 
értékeli, hogy az ügyletre piaci feltételek 
mellett került-e sor, valamint megerısíti, 
hogy az ügylet a társaság – ideértve 
kisebbségi részvényeseket is – 
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hogy az ügyletre piaci feltételek mellett 
került-e sor, valamint megerısíti, hogy az 
ügylet a részvényesek – ideértve kisebbségi 
részvényeseket is – szempontjából 
méltányos és indokolt. A tagállamok 
számára lehetıvé kell tenni, hogy 
kizárhassák a társaságok és azok 100 %-
ban tulajdonolt leányvállalatai közötti 
ügyleteket. A tagállamoknak azt is 
lehetıvé kell tenniük a társaságok 

számára, hogy egyes pontosan 
meghatározott, az eszközök értékének 
5 %-át meghaladó, ismétlıdı ügyletek 

esetében a részvényesek elızetes 

jóváhagyását kérjék, valamint hogy 

bizonyos feltételek mellett elızetes 
mentesítést kérjenek a részvényesektıl az 

eszközök értékének 1 %-át meghaladó, 

ismétlıdı ügyletekrıl szóló, harmadik fél 

által készített független jelentés 

benyújtására vonatkozó kötelezettség alól 

– ennek célja az ilyen jellegő ügyletek 

társaságok általi végrehajtásának 

megkönnyítése. 

szempontjából méltányos és indokolt. A 
tagállamok számára lehetıvé kell tenni, 
hogy kizárhassák a társaság és annak 
csoportjához tartozó egy vagy több tag 
közötti ügyleteket, amennyiben a csoport 
tagjai vagy a csoport közös vállalkozásai 

teljes egészében a társaság tulajdonában 

vannak, vagy ha azokban egyetlen más 

kapcsolt félnek sincsenek érdekeltségei, és 
az ügyleteket a szokásos üzletmenet során, 
illetve normális piaci feltételek mellett 
kötötték. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/7 

Módosítás  7 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Sajjad Karim 

az ECR képviselıcsoport nevében 
Cecilia Wikström 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

A 2007/36/EK irányelv. 
1 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Ib. fejezet alkalmazandó az 
intézményi befektetıkre, továbbá a 
közvetlenül vagy kollektív befektetési 
formákon keresztül intézményi befektetık 
megbízásából befektetı eszközkezelıkre, 
amennyiben azok részvényekbe fektetnek 
be.” 

(4) Az Ib. fejezet alkalmazandó az 
intézményi befektetıkre, a közvetlenül 
vagy kollektív befektetési formákon 
keresztül intézményi befektetık 
megbízásából szabályozott piaci 
kereskedés során forgalmazott 

részvényekbe tett befektetéseik arányában 

a részvényesi képviseleti tanácsadókra, 

továbbá eszközkezelıkre, amennyiben 
azok ilyen részvényekbe fektetnek be. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/8 

Módosítás  8 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Sajjad Karim 

az ECR képviselıcsoport nevében 
Cecilia Wikström 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

A 2007/36/EK irányelv. 
2 cikk – h pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) „részvényesi szerepvállalás”: a 
társaságoknak egy részvényes által 
önállóan vagy más részvényesekkel 
együttesen végzett nyomon követése 
például a stratégia, a teljesítmény, a 
kockázat, a tıkeszerkezet és a 
vállalatirányítás területén, a társaságokkal e 
kérdésekkel kapcsolatban folytatott 
párbeszéd, valamint szavazás a 
közgyőlésben; 

h) „részvényesi szerepvállalás”: a 
társaságoknak egy részvényes által 
önállóan vagy más részvényesekkel 
együttesen végzett figyelemmel követése 
lényeges kérdéseket illetıen, például a 
stratégia, a pénzügyi és nem pénzügyi 
teljesítmény, a kockázat, a tıkeszerkezet és 
a vállalatirányítás területén, a társaságokkal 
és érdekelt feleikkel e kérdésekkel 
kapcsolatban folytatott párbeszéd, valamint 
a szavazási jog és a részvényekhez 

kapcsolódó egyéb jogok gyakorlása; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/9 

Módosítás  9 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Sajjad Karim 

az ECR képviselıcsoport nevében 
Cecilia Wikström 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

A 2007/36/EK irányelv. 
3c cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások visszaigazolják a 
részvényesek által vagy azok megbízásából 
a közgyőlésen leadott szavazatokat. Ha a 
szavazatot a közvetítı adja le, akkor az 
arról szóló visszaigazolást át kell adnia a 
részvényesnek. Több közvetítıbıl álló 
birtoklási lánc esetén a visszaigazolást 
haladéktalanul át kell adni a közvetítık 
között. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások – elektronikus szavazás 
esetén – visszaigazolják a szavazatot leadó 
személynek a közgyőlésen leadott 
szavazatokat. Ha a szavazatot a közvetítı 
adja le, akkor az arról szóló visszaigazolást 
a közvetítı adja át a részvényesnek. Több 
közvetítıbıl álló birtoklási lánc esetén a 
visszaigazolást haladéktalanul át kell adni a 
közvetítık között. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/10 

Módosítás  10 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Sajjad Karim 

az ECR képviselıcsoport nevében 
Cecilia Wikström 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

A 2007/36/EK irányelv. 
3h cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
eszközkezelık azon intézményi 
befektetıket, amelyekkel a 3g. cikk (2) 
bekezdésében említett megállapodást 
kötöttek, félévente tájékoztassák arról, 
hogy befektetési stratégiájuk és annak 
végrehajtása milyen módon felel meg a 
megállapodásnak, továbbá hogyan járul 
hozzá az intézményi befektetı eszközeinek 
közép- és hosszú távú teljesítményéhez. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
eszközkezelık azon intézményi 
befektetıket, amelyekkel a 3g. cikk (2) 
bekezdésében említett megállapodást 
kötöttek, tájékoztassák arról, hogy 
befektetési stratégiájuk és annak 
végrehajtása hogyan járul hozzá az 
intézményi befektetı eszközeinek közép- 
és hosszú távú teljesítményéhez. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
eszközkezelık félévente tájékoztassák az 
intézményi befektetıket az alábbiakról: 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
eszközkezelık évente tájékoztassák az 
intézményi befektetıket az alábbiakról, 
amennyiben ez releváns: 

a) befektetési döntéseiket a befektetést 
fogadó vállalkozások közép- és hosszú 
távú teljesítményének, többek között nem 
pénzügyi teljesítményének megítélése 
alapján hozzák-e, és ha igen, hogyan; 

a) befektetési döntéseiket a befektetést 
fogadó vállalkozások közép- és hosszú 
távú teljesítményének, többek között nem 
pénzügyi teljesítményének megítélése 
alapján hozzák-e, és ha igen, hogyan; 

b) a portfólió összeállításának módja, 
valamint az elızı idıszakban a 
portfólióban történt lényeges változások 
indokolása; 

b) a portfólió összeállításának módja, 
valamint az elızı idıszakban a 
portfólióban történt lényeges változások 
indokolása; 



 

AM\1064101HU.doc  PE555.221v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

c) a portfólió forgalmának mértéke, az 
annak kiszámítására alkalmazott módszer, 
az elvárt mértéket meghaladó forgalom 
indokolása; 

c) a portfólió forgalmának mértéke, az 
annak kiszámítására alkalmazott módszer, 
az elvárt mértéket meghaladó forgalom 
indokolása; 

d) a portfólióforgalom költségei; d) a portfólióforgalom költségei; 

e) az eszközkezelı értékpapír-kölcsönzési 
politikája és annak végrehajtása; 

e) az eszközkezelı értékpapír-kölcsönzési 
politikája és annak végrehajtása; 

f) merült-e fel, és ha igen, milyen tényleges 
és potenciális összeférhetetlenség a 
szerepvállaláshoz kapcsolódó 
tevékenységgel összefüggésben, és az 
eszközkezelı hogyan kezelte azt; 

f) merült-e fel, és ha igen, milyen tényleges 
és potenciális összeférhetetlenség a 
szerepvállaláshoz kapcsolódó 
tevékenységgel összefüggésben, és az 
eszközkezelı hogyan kezelte azt; 

g) az eszközkezelı igénybe vesz-e, és ha 
igen, hogyan részvényesi képviseleti 
tanácsadókat a szerepvállaláshoz 
kapcsolódó tevékenységéhez. 

g) az eszközkezelı igénybe vesz-e, és ha 
igen, hogyan részvényesi képviseleti 
tanácsadókat a szerepvállaláshoz 
kapcsolódó tevékenységéhez. 

(3) A (2) bekezdés szerinti információkat 
díjmentesen kell átadni, továbbá ha az 
eszközkezelı az eszközöket nem egyedi 
ügyfelenként kezeli, akkor azokat kérésre 
más befektetıknek is át kell adni. 

(3) Amennyiben az eszközkezelı az 
eszközöket nem ügyfelenként kezeli, a 
tagállamok elıírhatják, hogy az ilyen 

információt kérésre más befektetıknek is 
át kell adni. 

Or. en 

 
 


