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COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 quater – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten zorgen ervoor dat het 

weglaten van gegevens enkel mogelijk is 

met voorafgaande toestemming van de 

nationale bevoegde autoriteit. De 

onderneming verzoekt elk jaar opnieuw 

om toestemming van de bevoegde 

autoriteit, die haar besluit baseert op een 

nieuwe beoordeling van de situatie. 

Indien de weggelaten informatie niet 

langer voldoet aan de voorwaarde als 

vastgesteld in alinea 3 bis, wordt ze 

onmiddellijk openbaar gemaakt. Na 

afloop van de periode gedurende welke de 

informatie niet openbaar hoeft te worden 

gemaakt, maakt de onderneming ook de 

krachtens dit artikel vereiste informatie 

over de voorgaande jaren waarin de 

informatie niet openbaar hoefde te 

worden gemaakt, openbaar in de vorm 

van een rekenkundig gemiddelde. 

Or. en 



 

AM\1130045NL.docx  PE605.551v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

3.7.2017 A8-0227/70/rev 

Amendement  70/rev 

Dariusz Rosati 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 

bijkantoren 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2013/34/EU 

Artikel 48 quater – lid 3 – alinea 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Indien de Commissie na beoordeling van 

de ontvangen informatie als bedoeld in 

alinea 3 quater tot de vaststelling komt dat 

de voorwaarde als vastgesteld in alinea 3 

bis niet is vervuld, maakt de onderneming 

in kwestie de informatie onmiddellijk 

openbaar. Na afloop van de periode 

gedurende welke de informatie niet 

openbaar hoeft te worden gemaakt, maakt 

de onderneming ook de krachtens dit 

artikel vereiste informatie over de 

voorgaande jaren waarin de informatie 

niet openbaar hoefde te worden gemaakt, 

openbaar in de vorm van een rekenkundig 

gemiddelde. 

Or. en 

 

 


