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Изменение 4
Анджей Гжиб

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел повишаване на 
съгласуваността и съпоставимостта на 
нефинансовата информация, която се 
оповестява в Съюза, от дружествата 
следва да се изисква да включват в 
годишния си доклад нефинансова 
декларация, съдържаща информация, 
отнасяща се поне до въпросите, 
свързани с околната среда, служителите 
и социалните въпроси, зачитането на 
правата на човека, борбата с корупцията 
и подкупите. Декларацията трябва да 
включва описание на политиките, 
резултатите и рисковете, свързани с тези 
въпроси.

(6) С цел повишаване на 
съгласуваността и съпоставимостта на 
нефинансовата информация, която се 
оповестява в Съюза, от дружествата 
следва да се изисква да включват в 
годишния си доклад нефинансова 
декларация, съдържаща информация, 
отнасяща се поне до въпросите, 
свързани с околната среда, служителите 
и социалните въпроси, зачитането на 
правата на човека, борбата с корупцията 
и подкупите. Декларацията трябва да 
включва описание на политиките, 
резултатите и рисковете, свързани с тези 
въпроси. Тя следва също да включва 
веригите на доставки на 
дружествата и техните 
подизпълнители в случаите на големи 
участници в тези вериги.

Or. pl

Изменение 5
Жан-Жакоб Бисеп
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) При предоставянето на тази 
информация компаниите могат да 
разчитат на националните рамки, на 
основаните на законодателството на ЕС 
рамки, като например Схемата за 
екологично управление и одит (EMAS), 

(7) При предоставянето на тази 
информация дружествата прилагат 
Ръководните принципи за бизнеса и 
правата на човека, прилагащи 
рамката на ООН „Утвърждаване, 
спазване и правни средства за 
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и на международните рамки, като 
например Глобалния договор на 
Организацията на обединените нации
(ООН), Ръководните принципи на 
ООН за бизнеса и правата на човека, 
прилагащи рамката на ООН 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“, Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР),
Международната организация по 
стандартизация (ISO) 26000, 
Тристранната декларация на 
Международната организация на труда
(МОТ) относно многонационалните 
предприятия и социалната политика и 
глобалната инициатива за отчитане.

защита“ и Насоките за 
многонационалните предприятия на 
ОИСР, като те могат също така да 
разчитат на националните рамки, на 
основаните на законодателството на 
ЕС рамки, като например Схемата за 
екологично управление и одит 
(EMAS), и на други международни 
рамки, като например Глобалния 
договор на Организацията на 
обединените нации (ООН),
Международната организация по 
стандартизация (ISO) 26000, 
Тристранната декларация на 
Международната организация на труда
(МОТ) относно многонационалните 
предприятия и социалната политика и 
Глобалната инициатива за отчитане.

Or. en

Изменение 6
Жан-Жакоб Бисеп
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) В степен, необходима за 
разбиране на въздействията на 
дружеството върху правата на 
човека, социалната сфера и околната 
среда, годишните отчети включват 
нефинансови ключови показатели за 
дейността, имащи отношение към 
конкретния стопански сектор.

Or. en

Изменение 7
Жан-Жакоб Бисеп
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Държавите членки следва да 
гарантират, че съществуват 
адекватни и ефективни механизми за 
привеждане в изпълнение на пълно, 
точно и достоверно оповестяване на 
нефинансова информация от 
дружествата в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 8
Инесе Вайдере

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Европейският съвет от 24 и 25 март 
2011 г. призова за намаляване на 
цялостната регулаторна тежест, по-
специално за малките и средните 
предприятия (МСП), на европейско и на 
национално равнище, и предложи мерки 
за повишаване на производителността, а 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж се стреми да подобри бизнес 
средата за МСП и да насърчи тяхната 
интернационализация. Така, съгласно 
принципа „мисли първо за малките“, 
изискванията за оповестяване съгласно 
Директива 78/660/ЕИО и Директива 
83/349/ЕИО следва да се прилагат само 
за определени големи предприятия и 
групи.

(10) Европейският съвет от 24 и 25 март 
2011 г. призова за намаляване на 
цялостната регулаторна тежест, по-
специално за малките и средните 
предприятия (МСП), на европейско и на 
национално равнище, приветства 
намерението на Комисията да 
предложи начини за освобождаване 
на микропредприятията от някои 
регулаторни изисквания и предложи 
мерки за повишаване на 
производителността, а стратегията
„Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж се 
стреми да подобри бизнес средата за 
МСП и да насърчи тяхната 
интернационализация. Така, съгласно 
принципа „мисли първо за малките“, 
изискванията за оповестяване съгласно 
Директива 78/660/ЕИО и Директива 
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83/349/ЕИО следва да се прилагат само 
за определени големи предприятия и 
групи.

Or. en

Изменение 9
Инесе Вайдере

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Обхватът на изискванията за 
оповестяване на нефинансова 
информация също следва да бъде 
определен, отчитайки средния брой 
служители, общите активи и оборота.
МСП следва да бъдат освободени от 
допълнителни изисквания, а 
задължението в годишния отчет да бъде 
включена нефинансова декларация 
трябва да се прилага само за тези 
дружества, чийто среден брой 
служители надвишава 500, и чийто 
счетоводен баланс надвишава общо 20 
млн. евро или чийто нетен оборот 
превишава 40 млн. евро.

(11) Обхватът на изискванията за 
оповестяване на нефинансова 
информация също следва да бъде 
определен, отчитайки средния брой 
служители, общите активи и оборота. 
Микропредприятията и МСП следва 
да бъдат освободени от допълнителни 
изисквания, а задължението в годишния 
отчет да бъде включена нефинансова 
декларация трябва да се прилага само за 
тези дружества, чийто среден брой 
служители надвишава 500, и чийто 
счетоводен баланс надвишава общо 20 
млн. евро или чийто нетен оборот 
превишава 40 млн. евро.

Or. en

Изменение 10
Жан-Жакоб Бисеп
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Обхватът на изискванията за 
оповестяване на нефинансова 
информация също следва да бъде 

(11) Обхватът на изискванията за 
оповестяване на нефинансова 
информация също следва да бъде 
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определен, отчитайки средния брой 
служители, общите активи и оборота.
МСП следва да бъдат освободени от 
допълнителни изисквания, а 
задължението в годишния отчет да бъде 
включена нефинансова декларация 
трябва да се прилага само за тези 
дружества, чийто среден брой 
служители надвишава 500, и чийто 
счетоводен баланс надвишава общо 20
млн. евро или чийто нетен оборот 
превишава 40 млн. евро.

определен, отчитайки средния брой 
служители, общите активи и оборота.
МСП следва да бъдат освободени от 
допълнителни изисквания, а 
задължението в годишния отчет да бъде 
включена нефинансова декларация 
трябва да се прилага само за тези 
дружества, чийто среден брой 
служители надвишава 250, и чийто 
счетоводен баланс надвишава общо 17,5
млн. евро или чийто нетен оборот 
превишава 35 млн. евро.

Or. en

Изменение 11
Анджей Гжиб

Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) При приемането на критериите 
за определяне кои органи следва да 
подлежат на задължението за 
оповестяване на нефинансова 
информация, следва да се отчитат 
различията в равнищата на 
икономическо развитие на отделните 
държави членки и че поради това, за 
да постигнат един и същ резултат 
от икономическата си дейност, 
различните държави ще се нуждаят 
от различен среден брой служители. 
Поради това при подбора на 
критериите за определяне кои органи 
подлежат на тези нови изисквания за 
докладване, следва да се поставя по-
силен акцент върху сумата на 
счетоводния баланс или на нетния 
оборот. 

Or. pl
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Изменение 12
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Многообразието на компетенции и 
становища на членовете на 
административните, управителните и 
надзорните органи на дружествата 
спомага за доброто разбиране на 
организацията и дейностите на бизнеса.
То дава възможност на членовете на 
тези органи да оспорват по 
конструктивен начин управленските 
решения и да бъдат по-отворени към 
новаторски идеи, като по този начин се 
намери противодействие на сходството 
на мнения на членовете, така-
нареченото явление „групово мислене“.
По този начин то допринася за 
ефективен надзор на управлението и 
успешно управление на дружеството.
Следователно би било важно да се 
повиши прозрачността по отношение 
на политиката за многообразие, 
която дружествата водят. По този 
начин пазарът ще бъде информиран за 
практиките за корпоративно 
управление и ще окаже индиректен 
натиск върху дружествата за по-
многообразни управителни съвети.

(15) Многообразието на компетенции и 
становища на членовете на 
административните, управителните и 
надзорните органи на дружествата 
спомага за доброто разбиране на 
организацията и дейностите на бизнеса.
То дава възможност на членовете на 
тези органи да оспорват по 
конструктивен начин управленските 
решения и да бъдат по-отворени към 
новаторски идеи, като по този начин се 
намери противодействие на сходството 
на мнения на членовете, така-
нареченото явление „групово мислене“.
Тези въпроси обаче следва да бъдат 
оставяни на преценката на 
административното ръководство или
надзорните органи на дружеството.

Or. nl

Изменение 13
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Задължението да оповестяват заличава се
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политиката си за многообразие по 
отношение на своите 
административни, управителни и 
надзорни органи във връзка с аспекти 
като възраст, пол, географски 
различия, образование и 
професионален опит, следва да се 
прилага само за големи регистрирани 
на борсата дружества. Следователно 
малките и средните предприятия, 
които могат да бъдат освободени от 
някои счетоводни задължения 
съгласно член 27 от Директива 
78/660/ЕИО, не следва да бъдат 
обхванати от това задължение. 
Оповестяването на политиката за 
многообразие следва да бъде част от 
декларацията за корпоративно 
управление, както е установено в член 
46а от Директива 78/660/ЕИО. 
Дружествата, които нямат такава 
политика, следва да не трябва да 
бъдат задължени да я прилагат, но 
те трябва да дадат ясно обяснение 
защо това е така.

Or. nl

Изменение 14
Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Задължението да оповестяват 
политиката си за многообразие по 
отношение на своите административни, 
управителни и надзорни органи във 
връзка с аспекти като възраст, пол, 
географски различия, образование и 
професионален опит, следва да се 
прилага само за големи регистрирани на 
борсата дружества. Следователно 
малките и средните предприятия, които 

(16) Задължението да оповестяват 
политиката си за многообразие по 
отношение на своите административни, 
управителни и надзорни органи във 
връзка с аспекти като възраст, пол, 
географски различия, увреждане,
образование и професионален опит, 
следва да се прилага само за големи 
регистрирани на борсата дружества.
Следователно малките и средните 
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могат да бъдат освободени от някои 
счетоводни задължения съгласно член 
27 от Директива 78/660/ЕИО, не следва 
да бъдат обхванати от това задължение.
Оповестяването на политиката за 
многообразие следва да бъде част от 
декларацията за корпоративно 
управление, както е установено в член 
46а от Директива 78/660/ЕИО.
Дружествата, които нямат такава 
политика, следва да не трябва да бъдат 
задължени да я прилагат, но те трябва да 
дадат ясно обяснение защо това е така.

предприятия, които могат да бъдат 
освободени от някои счетоводни 
задължения съгласно член 27 от 
Директива 78/660/ЕИО, не следва да 
бъдат обхванати от това задължение.
Оповестяването на политиката за 
многообразие следва да бъде част от 
декларацията за корпоративно 
управление, както е установено в член 
46а от Директива 78/660/ЕИО.
Дружествата, които нямат такава 
политика, следва да не трябва да бъдат 
задължени да я прилагат, но те трябва да 
дадат ясно обяснение защо това е така.

Or. en

Изменение 15
Мария Мунис Де Уркиса

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Задължението да оповестяват 
политиката си за многообразие по 
отношение на своите административни, 
управителни и надзорни органи във 
връзка с аспекти като възраст, пол, 
географски различия, образование и 
професионален опит, следва да се 
прилага само за големи регистрирани на 
борсата дружества. Следователно 
малките и средните предприятия, които 
могат да бъдат освободени от някои 
счетоводни задължения съгласно член 
27 от Директива 78/660/ЕИО, не следва 
да бъдат обхванати от това 
задължение.Оповестяването на 
политиката за многообразие следва да 
бъде част от декларацията за 
корпоративно управление, както е 
установено в член 46а от Директива 
78/660/ЕИО.Дружествата, които нямат 
такава политика, следва да не трябва да 

(16) Задължението да оповестяват 
политиката си за многообразие по 
отношение на своите административни, 
управителни и надзорни органи във 
връзка с аспекти като възраст, пол, 
географски различия, увреждане,
образование и професионален опит, 
следва да се прилага само за големи 
регистрирани на борсата дружества.
Следователно малките и средните 
предприятия, които могат да бъдат 
освободени от някои счетоводни 
задължения съгласно член 27 от 
Директива 78/660/ЕИО, не следва да 
бъдат обхванати от това задължение.
Оповестяването на политиката за 
многообразие следва да бъде част от 
декларацията за корпоративно 
управление, както е установено в член 
46а от Директива 78/660/ЕИО.
Дружествата, които нямат такава 
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бъдат задължени да я прилагат, но те 
трябва да дадат ясно обяснение защо 
това е така.

политика, следва да не трябва да бъдат 
задължени да я прилагат, но те трябва да 
дадат ясно обяснение защо това е така.

Or. es

Изменение 16
Жан-Жакоб Бисеп
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б) – тире iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

рисковете, свързани с тези въпроси, и 
как дружеството ги управлява.

рисковете, свързани с дейностите на 
дружеството, които има вероятност 
да причинят или са причинили 
сериозни неблагоприятни въздействия 
върху социалната сфера, околната 
среда и правата на човека, и как 
дружеството ги управлява.

Or. en

Изменение 17
Тейс Берман

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б) – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дадено дружество не следва 
политика по отношение на един или 
няколко от тези въпроса, то представя 
обяснение за това.

Когато дадено дружество не следва 
политика по отношение на един или 
няколко от тези въпроса, то представя
мотивирано обяснение за това въз 
основа на оценка на рисковете.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е инвеститорите и потребителите да бъдат информирани за оценката 
на риска, извършена от дружествата, във връзка с която те не следват политика по 
определените за нефинансово докладване въпроси. Мотивираното обяснение ще даде 
възможност на инвеститорите и потребителите да разберат как дружествата 
възприемат и оценяват рисковете в своите стратегии.

Изменение 18
Анджей Гжиб

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При предоставяне на такава 
информация дружеството може да се 
основава на национални, европейски 
или международни рамки и в такъв 
случай уточнява на кои рамки се 
основава.

При предоставяне на такава 
информация дружеството може да се 
основава на национални, европейски 
или международни рамки като: 
Схемата за екологично управление и
одит (EMAS), и на международни
рамки като Глобалния договор на 
Организацията на обединените нации 
(ООН), Ръководните принципи на 
ООН за бизнеса и правата на човека, 
прилагащи рамката на ООН 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“, Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), 
Международната организация по 
стандартизация (ISO) 26000, 
Тристранната декларация на 
Международната организация на 
труда (МОТ) относно 
многонационалните предприятия и 
социалната политика и Глобалната 
инициатива за отчитане.

Or. pl
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Изменение 19
Жан-Жакоб Бисеп
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б) – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

При предоставяне на такава 
информация дружеството може да се 
основава на национални, европейски
или международни рамки и в такъв 
случай уточнява на кои рамки се 
основава.

При предоставяне на такава 
информация дружеството прилага 
Ръководните принципи за бизнеса и 
правата на човека, прилагащи 
рамката на Организацията на 
обединените нации „Утвърждаване, 
спазване и правни средства за 
защита“ и Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Освен това дружеството може също 
така да се основава на национални,
базирани на ЕС или международни 
рамки и в такъв случай уточнява на кои 
рамки се основава. Тази разпоредба се 
прилага без да се засягат 
изискванията на настоящата 
директива или на друго 
законодателство на Европейския съюз 
или насоки, съдържащи по-конкретни 
правила за оповестяване на 
нефинансова информация от 
дружествата.

Or. en

Изменение 20
Анджей Гжиб

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При предоставяне на такава 
нефинансова информация 
дружеството посочва коя правна 
рамка е използвало.

Or. pl

Изменение 21
Жан-Жакоб Бисеп
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доколкото е необходимо за разбиране 
на развитието, дейността или 
състоянието на дружеството, анализът 
включва както финансови, така и 
нефинансови ключови показатели за 
дейността, имащи отношение към 
конкретната стопанска дейност.

Доколкото е необходимо за разбиране 
на развитието, дейността или 
състоянието на дружеството, както и 
на въздействията върху правата на 
човека, социалната сфера и околната 
среда, анализът включва както 
финансови, така и нефинансови 
ключови показатели за дейността, 
имащи отношение към конкретната 
стопанска дейност.

Or. en

Изменение 22
Жан-Жакоб Бисеп
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква в а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската комисия разработва 
насоки относно методологията и 
използването на международни 
стандарти и нефинансови 
показатели за дейността, за да 
подпомогне дружествата при 
тяхното докладване.

Or. en

Изменение 23
Жан-Жакоб Бисеп
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията публикува насоките и 
докладва на Европейския парламент и 
Съвета относно развитието в 
изработването на насоки най-късно 
18 месеца след приемането на 
директивата. 

Or. en

Изменение 24
Жан-Жакоб Бисеп
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква в) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

  Комисията създава Съвет за насоки за 
оповестяване на нефинансова 
информация, който да подкрепя 
прилагането на изискванията за 
докладване на нефинансова 
информация и да включва 
заинтересовани страни при
разработването на насоки относно 
методологията и използването на 
международни стандарти и 
нефинансови показатели за 
дейността по балансиран и открит 
начин.

Or. en

Изменение 25
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 78/660/ЕИО
Член 46а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 46а се изменя, както следва: заличава се
a) В параграф 1 се добавя следната 
буква ж):
‘ж) описание на политиката на 
многообразие по отношение на 
административните, управителните 
и надзорните органи във връзка с 
аспекти, като възраст, пол, 
географски различия, образование и 
професионален опит, целите на тази 
политика на многообразие, как е била 
приложена и резултатите през 
отчетния период. Ако дружеството 
няма такава политика, декларацията 
съдържа ясно и обосновано обяснение 
относно причините за това.“ 
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б) Добавя се следният параграф 4:
‘4. Параграф 1, буква ж) не се прилага 
към дружества по смисъла на член 
27.“ '

Or. nl

Изменение 26
Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46а – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

описание на политиката на 
многообразие по отношение на 
административните, управителните и 
надзорните органи във връзка с аспекти, 
като възраст, пол, географски различия, 
образование и професионален опит, 
целите на тази политика на 
многообразие, как е била приложена и 
резултатите през отчетния период. Ако 
дружеството няма такава политика, 
декларацията съдържа ясно и 
обосновано обяснение относно 
причините за това.“

описание на политиката на 
многообразие по отношение на 
административните, управителните и 
надзорните органи във връзка с аспекти, 
като възраст, пол, географски различия,
увреждане, образование и 
професионален опит, целите на тази 
политика на многообразие, как е била 
приложена и резултатите през отчетния 
период. Ако дружеството няма такава 
политика, декларацията съдържа ясно и 
обосновано обяснение относно 
причините за това.“

Or. en

Изменение 27
Мария Мунис Де Уркиса

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО и Директива 83/349/ЕИО
Член 46а – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) описание на политиката на ж) описание на политиката на 
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многообразие по отношение на 
административните, управителните и 
надзорните органи във връзка с аспекти, 
като възраст, пол, географски различия, 
образование и професионален опит, 
целите на тази политика на 
многообразие, как е била приложена и 
резултатите през отчетния период. Ако 
дружеството няма такава политика, 
декларацията съдържа ясно и 
обосновано обяснение относно 
причините за това.“

многообразие по отношение на 
административните, управителните и 
надзорните органи във връзка с аспекти, 
като възраст, пол, географски различия,
увреждане, образование и 
професионален опит, целите на тази 
политика на многообразие, как е била 
приложена и резултатите през отчетния 
период. Ако дружеството няма такава 
политика, декларацията съдържа ясно и 
обосновано обяснение относно 
причините за това.“

Or. es

Изменение 28
Тейс Берман

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 78/660/ЕИО
Член 53а – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагане
Държавите членки гарантират, че са 
въведени ефективни и адекватни 
механизми за гарантиране на 
правилното оповестяване на 
нефинансова информация от 
дружествата съгласно разпоредбите 
на настоящата директива.
Държавите членки гарантират, че са 
въведени ефективни национални 
процедури за правоприлагане за 
изпълнение на задълженията по 
настоящата директива и че тези 
процедури са на разположение за 
всички физически и юридически лица, 
които имат законен интерес в 
съответствие с националното право 
да се осигури спазването на 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. en
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Обосновка

За да се избягнат рисковете от представяне на т.нар. „зелени заблуди“ и 
подвеждаща информация, трябва да има конкретни механизми в рамките на 
държавата членка с оглед правилното изпълнение и прилагане на директивата. За да 
се отчетат твърде различните условия в отделните държави, следва на държавите 
членки да се даде гъвкавост по отношение на функционирането на тези механизми.

Изменение 29
Жан-Жакоб Бисеп
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За дружества майки на предприятия, 
които следва да бъдат консолидирани, и 
чийто общ среден брой на заетите лица 
през финансовата година надвишава
500, и за които, към датата на 
приключване, счетоводният баланс 
надвишава общо 20 млн. евро или 
нетният оборот надвишава 40 млн. евро, 
прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси на служителите, зачитането на 
правата на човека, борбата с корупцията 
и подкупите, включително:

За дружества майки на предприятия, 
които следва да бъдат консолидирани, и 
чийто общ среден брой на заетите лица 
през финансовата година надвишава
250, и за които, към датата на 
приключване, счетоводният баланс 
надвишава общо 17,5 млн. евро или 
нетният оборот надвишава 35 млн. евро, 
прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси на служителите, зачитането на 
правата на човека, борбата с корупцията 
и подкупите, при отчитане на 
цялостната верига на доставки на 
дружествата, включително:

Or. en

Изменение 30
Жан-Жакоб Бисеп
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 3 – тире iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 рисковете, свързани с тези въпроси, и 
как дружеството ги управлява.

рисковете, свързани с тези въпроси,
отнасящи се до дейностите на 
дружеството, които има вероятност 
да причинят или са причинили 
сериозни неблагоприятни въздействия 
върху социалната сфера, околната 
среда или правата на човека, и как 
дружеството ги управлява.

Or. en

Изменение 31
Тейс Берман

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато предприятията, включени в 
консолидацията, разглеждани като цяло, 
не следват политики във връзка с един 
или няколко от тези въпроси, 
дружеството представя обяснение за 
това.

Когато предприятията, включени в 
консолидацията, разглеждани като цяло, 
не следват политики във връзка с един 
или няколко от тези въпроси, 
дружеството представя мотивирано
обяснение за това въз основа на оценка 
на рисковете.

Or. en

Обосновка

Необходимо е инвеститорите и потребителите да бъдат информирани за оценката 
на риска, извършена от дружествата, във връзка с която те не следват политика по 
определените за нефинансово докладване въпроси. Мотивираното обяснение ще даде 
възможност на инвеститорите и потребителите да разберат как дружествата 
възприемат и оценяват рисковете в своите стратегии.
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Изменение 32
Анджей Гжиб

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При предоставяне на такава 
информация консолидираният 
годишен отчет може да бъде основан
на национални, европейски или 
международни рамки и в такъв случай 
в него се уточнява на кои рамки е 
основан.

При предоставяне на такава 
информация консолидираният 
годишен отчет може да бъде основан 
на национални, европейски или 
международни рамки като: Схемата 
за екологично управление и одит 
(EMAS), и на международни рамки
като Глобалния договор на 
Организацията на обединените нации 
(ООН), Ръководните принципи на 
ООН за бизнеса и правата на човека, 
прилагащи рамката на ООН 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“, Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), 
Международната организация по 
стандартизация (ISO) 26000, 
Тристранната декларация на 
принципите относно 
многонационалните предприятия и 
социалната политика на 
Международната организация на 
труда (МОТ) и Глобалната 
инициатива за отчитане.

Or. pl

Изменение 33
Жан-Жакоб Бисеп
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

При предоставяне на такава 
информация консолидираният 
годишен отчет може да бъде основан
на национални, европейски или 
международни рамки и в такъв случай в 
него се уточнява на кои рамки е 
основан.

При предоставяне на такава 
информация дружеството прилага 
Ръководните принципи за бизнеса и 
правата на човека, прилагащи 
рамката на Организацията на 
обединените нации „Утвърждаване, 
спазване и правни средства за 
защита“ и Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Освен това дружеството може също 
така да се основава на национални, 
европейски или международни рамки и 
в такъв случай уточнява на кои рамки се 
основава. Тази разпоредба се прилага 
без да се засягат изискванията на 
настоящата директива или на друго 
законодателство на Европейския съюз 
или насоки, съдържащи по-конкретни 
правила за оповестяване на 
нефинансова информация от 
дружествата. 

Or. en

Изменение 34
Анджей Гжиб

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

При предоставяне на такава 
нефинансова информация 
дружеството посочва коя правна 
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рамка е използвало.

Or. pl

Изменение 35
Тейс Берман

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква б)
Директива 83/394/ЕИО
Член 36 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагане
Държавите членки гарантират, че са 
въведени ефективни и адекватни 
механизми за гарантиране на 
правилното оповестяване на 
нефинансова информация от 
дружествата съгласно разпоредбите 
на настоящата директива.
Държавите членки гарантират, че са 
въведени ефективни национални 
процедури за правоприлагане за 
изпълнение на задълженията по 
настоящата директива и че тези 
процедури са на разположение за 
всички физически и юридически лица, 
които имат законен интерес в 
съответствие с националното право 
да се осигури спазването на 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

За да се избягнат рисковете от представяне на т.нар. „зелени заблуди“ и 
подвеждаща информация, трябва да има конкретни механизми в рамките на 
държавата членка с оглед правилното изпълнение и прилагане на директивата. За да 
се отчетат твърде различните условия в отделните държави, следва на държавите 
членки да се даде гъвкавост по отношение на функционирането на тези механизми.
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Изменение 36
Жан-Жакоб Бисеп
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 а (нов)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 - параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 а
Наблюдение и привеждане в 

изпълнение
1. Държавите членки гарантират, че 
съществуват адекватни и ефективни 
механизми за наблюдение и 
ефективно привеждането в 
изпълнение на оповестяването на 
нефинансова информация от 
дружествата в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива.
2. Държавите членки гарантират, че 
съдебните и/или административни 
процедури за привеждане в изпълнение 
на задълженията по настоящата 
директива са достъпни за всички 
лица, включително юридически лица, 
които имат, съгласно установените 
от тяхното национално право  
критерии,  законен интерес от 
осигуряването на спазването на 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 37
Жан-Жакоб Бисеп
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Настоящата директива влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването ѝ в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящата директива влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването ѝ в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Не по-късно от [три години след 
приемането на настоящата 
директива] Комисията разглежда 
разпоредбите по член 46 и докладва на 
Европейския парламент и на Съвета, 
като прилага, ако е целесъобразно, 
законодателни предложения, 
относно:
- оповестената на практика 
нефинансова информация, 
включително обхващането на 
веригата на доставки, дали това е 
ефективно и дали са осигурени 
подходящи насоки и методи;
- напредъка, постигнат по отношение 
на докладването на нефинансова 
информация по света;
- прилагането на рамката на ООН 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“ и на нейните 
ръководни принципи, както и на 
Насоките за многонационалните 
предприятия на ОИСР;
- използването на показатели за 
използването на земята, 
използването на водата, емисиите на 
парникови газове и използването на 
материали; както и
- ефективността на 
съществуващите механизми за 
проверка и привеждане в изпълнение.

Or. en


