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ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF 
og 83/349/EØF for så vidt angår 
offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om diversitet 
for visse store selskaber og grupper

om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF 
og 83/349/EØF for så vidt angår 
offentliggørelse af finansielle og ikke-
finansielle oplysninger og oplysninger om 
diversitet for visse store selskaber og 
grupper

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Øget gennemsigtighed, hvad angår 
store selskabers aktiviteter, og navnlig 
hvad angår virksomhedernes navn eller 
navne, arten af aktiviteterne og den 
geografiske beliggenhed, omsætning, 
antallet af ansatte i fuldtidsækvivalenter, 
overskud, skat af overskud samt modtagne 
tilskud, er afgørende for at sikre EU-
borgernes tillid til selskaberne. 
Obligatorisk rapportering på dette område 
kan derfor betragtes som en vigtig 
bestanddel af selskabernes sociale ansvar 
over for interessenter og samfund.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Bæredygtighedsrapportering er et 
afgørende skridt i styringen af 
overgangen til en bæredygtig global 
økonomi, hvor langsigtet rentabilitet 
kombineres med social retfærdighed og 
miljøbeskyttelse. Gennemsigtighed og 
ansvarlighed bliver nu en integrerende del 
af udviklingsdagsordenen efter 2015 og 
målene for bæredygtig udvikling. Da 
bæredygtighedsrapportering bidrager til 
at måle, overvåge og styre resultater og 
følger, giver den mulighed for i højere 
grad at udnytte den private sektors evne til 
at påvirke bæredygtig udvikling i positiv 
retning.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er desuden nødvendigt at fastsætte 
minimumsregler med hensyn til omfanget 
af de oplysninger, som skal bringes til 
offentlighedens kendskab af selskaber i 
hele Unionen. Årsberetningen bør give et 
rimeligt og omfattende indblik i et selskabs 
politikker, resultater og risici.

(5) Det er desuden nødvendigt at fastsætte 
minimumsregler med hensyn til omfanget 
af de oplysninger, som skal bringes til 
offentlighedens kendskab af selskaber i 
hele Unionen. Årsberetningen bør give et 
rimeligt og omfattende indblik i et selskabs 
politikker, resultater og risici og i, hvor 
selskabets og dets datterselskabers sociale 
investeringer helt nøjagtigt er foretaget.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Med henblik på at styrke konsistensen 
og øge sammenligneligheden af de ikke-
finansielle oplysninger, der offentliggøres i 
Unionen, bør det være et krav, at 
selskaberne offentliggør en ikke-finansiel 
redegørelse som en del af deres 
årsberetning, som i det mindste indeholder 
oplysninger om miljøspørgsmål, sociale 
spørgsmål og personalespørgsmål samt 
spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse. Disse 
redegørelser bør indeholde en beskrivelse 
af politikker, resultater og risici på disse 
områder.

(6) Med henblik på at styrke konsistensen 
og øge sammenligneligheden af de ikke-
finansielle oplysninger, der offentliggøres i 
Unionen, bør det være et krav, at 
selskaberne offentliggør en ikke-finansiel 
redegørelse som en del af deres 
årsberetning, som i det mindste indeholder 
oplysninger om miljøspørgsmål, sociale 
spørgsmål og personalespørgsmål, 
forholdsregler imod forskelsbehandling
samt spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse. Disse 
redegørelser bør indeholde en beskrivelse 
af politikker, resultater, hvor de sociale 
investeringer helt nøjagtigt er foretaget,
og risici på disse områder, herunder i hele 
kæden af underleverandører.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Offentliggørelsen af ikke-finansielle 
oplysninger bør bygge på risikobaseret 
due diligence, der udføres af selskaberne 
med henblik på efter omstændighederne 
at kortlægge, forhindre og modvirke 
faktiske og potentielle negative følger i 
forhold til selskabernes størrelse, 
aktiviteternes art og kontekst og alvoren 
af risikoen for negative følger. 
Principperne om due diligence fremgår af 
Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings (OECD) 
retningslinjer for multinationale 
virksomheder og De Forenede Nationers 
vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
De Forenede Nationers ramme for 
beskyttelse, overholdelse og afhjælpning -
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en ramme, som Kommissionen har 
forpligtet sig til at overholde.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Selskaberne bør fremlægge 
detaljerede oplysninger om forhold, som 
er knyttet til de største risici, der 
indebærer alvorlige følger, samt 
detaljerede oplysninger om alle alvorlige 
følger, der er opstået. Risikoens størrelse 
skal afhænge af sandsynligheden for, at 
den materialiserer sig, kombineret med 
alvoren af de potentielle følger. Følgernes 
alvor skal vurderes ud fra deres omfang 
og grad, antallet af aktuelt eller fremtidigt 
berørte personer og følgernes eventuelle 
uoprettelige karakter forstået som 
eventuelle begrænsninger med hensyn til 
at føre dem eller det, der er berørt, tilbage 
til en situation, som er mindst den samme 
eller svarer til situationen inden den 
negative følge.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) Hyppigere henvisninger til 
eksisterende bæredygtigheds- og 
rapporteringsrammer samt den 
vedvarende fremkomst af nye rammer 
stimulerer overgangen til en bæredygtig 
global økonomi. Men med det øgede antal 
politikker inden for 
bæredygtighedsrapportering på globalt 
plan, herunder i udviklingslande, bliver 
tilpasningen og harmoniseringen af 
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rammer en voksende udfordring, der bør 
tackles i betragtning af risikoen for 
overlapning og modstridende for ikke at 
tale om konkurrerende standarder.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 6 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6d) Sociale spørgsmål omfatter ansvarlig 
adfærd i forhold til skatteplanlægning for 
at sikre, at der indbetales et rimeligt beløb 
i skat til den rette modtager, og at man 
undgår aggressiv skatteunddragelse.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Selskabet kan fremlægge af disse 
oplysninger på grundlag af nationale 
rammer, EU-baserede rammer, f.eks. 
fællesskabsordningen for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS), internationale 
rammer, f.eks. De Forenede Nationers 
(FN) Global Compact, de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
FN's ramme for beskyttelse, overholdelse 
og afhjælpning, Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udviklings 
(OECD) retningslinjer for multinationale 
virksomheder, Den Internationale 
Standardiseringsorganisations (ISO) 
26000, Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) 
trepartserklæring om principper for 
multinationale virksomheder og 
socialpolitik og Global Reporting 

(7) Ved fremlæggelsen af oplysninger om 
overholdelsen af de rettigheder og 
værdier, der er beskyttet i henhold til 
folkeretlige normer, anvender selskabet de 
vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
FN's ramme for beskyttelse, overholdelse 
og afhjælpning, og OECD's retningslinjer 
for multinationale virksomheder. Selskabet 
kan også anvende nationale rammer, EU-
baserede rammer, f.eks. 
fællesskabsordningen for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS) og andre 
internationale rammer, f.eks. De Forenede 
Nationers (FN) Global Compact, Den 
Internationale 
Standardiseringsorganisations (ISO) 
26000-standard, Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) 
trepartserklæring om principper for 



PE519.686v02-00 8/30 AD\1008486DA.doc

DA

Initiative. multinationale virksomheder og 
socialpolitik og Global Reporting 
Initiative, eller på grundlag af en række 
kvantificerbare og sektorbaserede sociale 
kriterier, som Den Europæiske Union har 
godkendt i form af en "social mærkning".

Begrundelse

En harmoniseret global ramme for bæredygtighedsrapportering er i de selskabers interesse, 
der driver virksomhed i den globale økonomi. OECD's retningslinjer omfatter alle større 
områder inden for forretningsetik. Med udgangspunkt i professor John Ruggies oplæg 
godkendte FN's Menneskerettighedsråd den 16. juni 2011 enstemmigt de vejledende 
principper, som gennemfører De Forenede Nationers ramme for beskyttelse, overholdelse og 
afhjælpning. I betragtning af disse to rammers brede afgrænsning af bæredygtighed og 
komplementaritet bør de anvendes som grundlag for tilpasning og harmonisering af 
rapporteringen.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I det omfang, det er nødvendigt for 
forståelsen af de følger, selskaberne har 
for menneskerettighederne, de sociale 
forhold og miljøet, skal årsberetningerne 
også indeholde ikke-finansielle 
nøgleresultatindikatorer, som er relevante 
for de pågældende erhvervssektorer. Hvad 
angår miljøaspekterne, bør de ikke-
finansielle indikatorer omfatte en 
vurdering af drivhusgasemissioner og 
anvendelsen af råvarer, vand og jord. 
Denne vurdering bør omfatte et skøn over 
anvendelsen af disse ressourcer i 
selskabets forsyningskæde.

Begrundelse

Kommissionen godkendte disse indikatorer i sin meddelelse med titlen "Køreplan til et 
ressourceeffektivt Europa" af 20. september 2011. 



AD\1008486DA.doc 9/30 PE519.686v02-00

DA

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) For at øge sammenhængen mellem 
og sammenligneligheden af de ikke-
finansielle oplysninger fra selskaberne 
bør Kommissionen udarbejde en 
vejledning om anvendelsen af egnede 
nøgleresultatindikatorer og metoder til 
ressourcemåling og af de internationale 
rammer, specielt hvad angår 
virksomhedernes ansvar med hensyn til 
rettigheder og værdier, som er beskyttet i 
henhold til folkeretlige normer.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7c) Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
egnede og effektive midler til 
håndhævelse af en fuld, korrekt og 
troværdig offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger fra 
virksomhedernes side i overensstemmelse 
med dette direktiv.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) I overensstemmelse med 
anbefalingerne i De Forenede Nationers 
miljøprograms GEO-5-rapport bør 
indføjelsen af miljømæssige, økonomiske 
og sociale data sigte mod at tilvejebringe 



PE519.686v02-00 10/30 AD\1008486DA.doc

DA

en sand vurdering af 
miljøkonsekvenserne.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Investorernes adgang til ikke-
finansielle oplysninger skal også 
muliggøre en tilstrømning af 
investeringer til socialt ansvarlige 
virksomheder.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger bør gøre det muligt at 
gennemføre en bæredygtig og inklusiv 
investeringsstrategi, som omfatter en 
klausul om virksomheders sociale ansvar 
med konkrete retningslinjer for investorer 
samt en effektiv vurderingsmetode for 
offentlige myndigheder, der fører tilsyn 
med de deraf følgende investeringer med 
hensyn til deres sociale og miljømæssige 
konsekvenser. 

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Kravet om offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger omfatter ligeledes 
en nødvendig ligevægt, som skal sikres 
mellem de opnåede miljømæssige og 
sociale resultater, for at indberetningerne 
lever op til principperne for 
virksomheders sociale ansvar og ikke 
udelukkende indeholder miljømæssige 
oplysninger. 

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Omfanget af disse ikke-finansielle 
indberetningskrav bør defineres ud fra 
selskabets gennemsnitlige antal ansatte, 
samlede aktiver og omsætning. SMV'er bør 
være undtaget fra yderligere krav, og 
kravet om at offentliggøre ikke-finansielle 
redegørelser som en del af årsberetningen 
bør kun finde anvendelse på selskaber med 
mere end 500 ansatte i gennemsnit og med 
en samlet balance på 20 mio. EUR eller en 
nettoomsætning på 40 mio. EUR.

(11) Omfanget af disse ikke-finansielle 
indberetningskrav bør defineres ud fra 
selskabets gennemsnitlige antal ansatte, 
samlede aktiver og omsætning. SMV'er bør 
være undtaget fra yderligere krav, og 
kravet om at offentliggøre ikke-finansielle 
redegørelser som en del af årsberetningen 
bør kun finde anvendelse på selskaber med 
mere end 250 ansatte i gennemsnit og med 
en samlet balance på 17,5 mio. EUR eller 
en nettoomsætning på 35 mio. EUR.

Begrundelse

Definitionen af et stort selskab bør følge den eksisterende definition i det fjerde 
regnskabsdirektiv, ifølge hvilken et selskab er stort, hvis det har et gennemsnitligt antal 
ansatte på over 250 og enten en balance på over 17,5 mio. EUR eller en nettoomsætning på 
over 35 mio. EUR.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Det Europæiske Råd opfordrede på 
sit møde den 22. maj 2013 til obligatorisk 
indførelse af landeopdelt rapportering for 
alle store selskaber og grupper som led i 
revisionen af dette direktiv. For at sikre 
større gennemsigtighed i forbindelse med 
betalinger foretaget til myndigheder bør 
store virksomheder og virksomheder af 
interesse for offentligheden derfor give 
oplysning om væsentlige betalinger 
foretaget til myndigheder i de lande, hvor 
de opererer. Sådanne oplysninger bør, 
hvis det er muligt, offentliggøres som 
bilag til årsregnskaberne eller de 
konsoliderede regnskaber for den 
relevante virksomhed.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) For at modvirke aggressiv 
skatteplanlægning og -unddragelse i EU-
virksomheder bør medlemsstaterne 
indføre generelle regler om bekæmpelse 
af skatteunddragelse i overensstemmelse 
med Kommissionens henstilling om 
aggressiv skatteplanlægning af 12. 
december 2012 og OECD's 
fremskridtsrapport til G20 af 5. september 
2013. Ydermere bør store virksomheder i 
EU også offentliggøre en beretning om 
deres aggressive skatteplanlægning, 
herunder også anden relevant 
information.
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Kravet om indberetning af ikke-
finansielle oplysninger indebærer, at der 
skal oprettes kreditvurderingsbureauer, 
som af EU har fået beføjelser til om 
nødvendigt at kontrollere, om de 
indberettede oplysninger er korrekte. 

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) En virksomheds forsyningskæde 
kan blive adskilt fra kilde og ansvar og 
kan dermed udgøre en væsentlig risiko, 
ikke kun for virksomhederne selv, men 
også for samfundet i det hele taget som et 
resultat af deres forretningsaktiviteter. 
Det er derfor vigtigt, at virksomhederne 
anvender en due diligence-procedure i 
forhold til deres forsyningskæder, 
herunder hvis de benytter 
underleverandører, og at disse konkrete 
procedurer offentliggøres med henblik på 
at mindske sådanne risici og informere 
interessenter om de foretagne 
vurderinger.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kravet om at offentliggøre 
mangfoldighedspolitikker for de 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund bør kun finde anvendelse på 
store børsnoterede selskaber. Små og 
mellemstore virksomheder, som kan være 
fritaget fra visse regnskabskrav i artikel 27 
i direktiv 78/660/EØF, bør ikke være 
omfattet af dette krav. Offentliggørelse af 
mangfoldighedspolitikken bør være en del 
af redegørelsen for virksomhedsledelse i 
henhold til artikel 46a i direktiv 
78/660/EØF. Selskaber, som ikke har en 
mangfoldighedspolitik, bør ikke være 
forpligtet til at iværksætte en sådan, men 
de bør klart redegør for, hvorfor det 
forholder sig således.

(16) Kravet om at offentliggøre 
mangfoldighedspolitikker for de 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
artikel 21 i chartret om grundlæggende 
rettigheder og artikel 19 i TEUF bør kun 
finde anvendelse på store børsnoterede 
selskaber. Små og mellemstore 
virksomheder, som kan være fritaget fra 
visse regnskabskrav i artikel 27 i direktiv 
78/660/EØF, bør ikke være omfattet af 
dette krav. Offentliggørelse af 
mangfoldighedspolitikken bør være en del 
af redegørelsen for virksomhedsledelse i 
henhold til artikel 46a i direktiv 
78/660/EØF. Selskaber, som ikke har en 
mangfoldighedspolitik, bør ikke være 
forpligtet til at iværksætte en sådan, men 
de bør klart redegør for, hvorfor det 
forholder sig således.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger kan medtages som et 
tildelingskriterium i forbindelse med en 
fremtidig revision af direktivet om 
offentlige indkøb.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Et selskab, hvis gennemsnitlige antal 
ansatte i løbet af regnskabsåret overstiger 
500, og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overstiger 20 mio. EUR, 
eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 40 mio. EUR, skal i 
denne redegørelse medtage en ikke-
finansiel redegørelse, der i det mindste
indeholder oplysninger om 
miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

b) Et selskab, hvis gennemsnitlige antal 
ansatte i løbet af regnskabsåret overstiger 
250, og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overstiger 17,5 mio. 
EUR, eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 35 mio. EUR, skal i 
denne redegørelse beskrive selskabets 
værdikæde og underleverandører og 
medtage en ikke-finansiel redegørelse, der 
under hensyntagen til selskabernes 
samlede forsyningskæde i samme grad
indeholder oplysninger om 
miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål, forholdsregler imod 
forskelsbehandling samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – afsnit 1 – nr. i a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) hvor de sociale investeringer helt 
nøjagtigt er foretaget

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – afsnit 1 – nr. iii a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) en beskrivelse af selskabets due 
diligence-procedurer for dets 
administrative organer og ledelses- og 
tilsynsorganer med hensyn til dets 
forsyningskæder og underleverandører, i 
det mindste for så vidt angår 
miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse; beskrivelsen 
bør desuden indeholde målene for due 
diligence-proceduren, hvordan den er 
blevet implementeret, og resultaterne i 
rapporteringsperioden

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – afsnit 1 – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiib) en analyse af ressourceanvendelsen, 
herunder som minimum arealanvendelse, 
vandforbrug, drivhusgasemissioner og 
anvendelsen af råvarer.

Begrundelse

Offentliggørelsen af miljøoplysninger kan bidrage til beskyttelsen af miljøet, hvis 
interessenterne modtager relevante, korrekte og sammenlignelige oplysninger. Sikringen af 
lige vilkår selskaberne imellem indebærer, at der indføres en mindste fællesnævner for 
rapportering. I sin køreplan for ressourceeffektivitet af 2011 foreslog Kommissionen, at der 
blev benyttet fire nøgleindikatorer – vand, jord, råvarer og kulstof – til måling af 
ressourceanvendelsen. Disse indikatorer blev godkendt af Europa-Parlamentet og af den 
europæiske platform for ressourceeffektivitet. De bør indføjes i dette direktivs 
anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et selskab ikke forfølger politikker på 
et eller flere af disse områder, skal det 
fremlægge en begrundelse for, hvorfor det 
ikke forfølger sådanne politikker.

Hvis et selskab ikke forfølger politikker på 
et eller flere af disse områder, skal det på 
grundlag af en risikovurdering fremlægge 
en klar begrundelse for, hvorfor det ikke 
forfølger sådanne politikker.

Begrundelse

Offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger er et afgørende vigtigt middel til forbedring af 
forretningspraksis og til styring af overgangen til en bæredygtig global økonomi, der 
kombinerer langsigtet rentabilitet med social retfærdighed og miljøbeskyttelse. Modellen med 
en "begrundelse" skal give brugerne af rapporteringen mulighed for indblik i, hvordan 
selskaberne opfatter og vurderer risici i deres egne strategier.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selskabet kan fremlægge disse oplysninger 
på grundlag af nationale, EU-baserede 
eller internationale rammer, og det skal i 
givet fald præcisere, hvilken ramme 
oplysningerne er baseret på.

Ved fremlæggelsen af disse oplysninger 
tager selskabet hensyn til sit ansvar med 
hensyn til overholdelsen af rettigheder og 
værdier, som er beskyttet i henhold til 
folkeretlige normer. I den forbindelse 
anvender selskabet de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
De Forenede Nationers ramme for 
beskyttelse, overholdelse og afhjælpning, 
og Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings (OECD) 
retningslinjer for multinationale 
virksomheder. Selskabet kan fremlægge 
disse oplysninger på grundlag af EU-
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baserede eller internationale rammer eller 
på grundlag af en række kvantificerbare 
og sektorbaserede sociale kriterier, som 
Den Europæiske Union har godkendt i 
form af en "social mærkning", og det skal 
i givet fald præcisere, hvilken ramme 
oplysningerne er baseret på. Denne 
bestemmelse finder anvendelse, uden at 
det har betydning for kravene i dette 
direktiv eller anden EU-lovgivning eller 
EU-vejledning, der indeholder mere 
specifikke regler for virksomheders 
offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I det omfang, det er nødvendigt for 
forståelsen af selskabets udvikling, resultat 
eller stilling, skal analysen indeholde både 
finansielle og ikke-finansielle 
nøgleresultatindikatorer, som er relevante 
for de specifikke aktiviteter.

c) I det omfang, det er nødvendigt for 
forståelsen af selskabets udvikling, resultat 
eller stilling samt følgerne for 
menneskerettighederne, de sociale vilkår 
og miljøet, skal analysen indeholde både 
finansielle og ikke-finansielle 
nøgleresultatindikatorer, som er relevante 
for de specifikke aktiviteter.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Kommissionen udarbejder en 
vejledning om metoder og anvendelse af 
internationale standarder og ikke-
finansielle resultatindikatorer, jf. artikel 
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46, stk. 1, for at bistå selskaberne med 
deres rapportering.
Kommissionen offentliggør vejledningen. 
Den forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om arbejdet på 
vejledningen senest 18 måneder efter 
vedtagelsen af direktivet. 

Begrundelse

For at optimere virksomhedernes bæredygtighedsrapportering bør Kommissionen sikre en 
løbende vejledning om egnede nøgleresultatindikatorer og metoder til ressourcemåling, 
samtidig med at den gør sig overvejelser omkring anvendelsen af internationale standarder.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) Kommissionen opretter et 
vejledningsråd vedrørende 
offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger for at støtte gennemførelsen 
af ikke-finansielle rapporteringskrav og 
inddrage interessenter i udarbejdelsen af 
en vejledning om metoder og anvendelse 
af internationale standarder og ikke-
finansielle resultatindikatorer, jf. artikel 
46, stk. 1, på en afbalanceret og åben 
måde.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 78/660/EØF 
Artikel 46a – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af selskabets g) en beskrivelse af selskabets 
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mangfoldighedspolitik for dets 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund, målene for denne 
mangfoldighedspolitik, hvordan den 
gennemføres, og hvilke resultater der er 
opnået i rapporteringsperioden. Hvis 
selskabet ikke har en sådan politik, skal 
redegørelsen indeholde en klar begrundelse 
for, hvorfor det forholder sig således.

mangfoldighedspolitik for dets 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
artikel 21 i chartret om grundlæggende 
rettigheder og artikel 19 i TEUF, målene 
for denne mangfoldighedspolitik, hvordan 
den gennemføres, og hvilke resultater der 
er opnået i rapporteringsperioden. Hvis 
selskabet ikke har en sådan politik, skal 
redegørelsen indeholde en klar begrundelse 
for, hvorfor det forholder sig således.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 78/660/EF
Artikel 1 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som litra ca) indsættes:
ca) For at vurdere proportionaliteten af 
de skattenedbringelsesmetoder, som en 
virksomhed anvender, bør der udarbejdes 
en beskrivelse af virksomhedens 
skatteplanlægningsordning, der som 
minimum bør indeholde følgende:
i) aggressive 
skatteplanlægningsordninger, herunder 
det overordnede indhold i den modtagne 
rådgivning
ii) aftaler for interne afregningspriser, og 
hvorvidt de interne afregningspriser er 
aftalt med skattemyndighederne i hvert af 
de berørte lande
iii) beslutninger om faste driftssteder og 
en oversigt over lande, hvor virksomheden 
udøver handel uden at have et fast 
driftssted
iv) metoder til udhuling af 
skattegrundlaget gennem rentefradrag, 
royalties og andre finansielle betalinger, 
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herunder hvor der udvikles mærker, hvor 
datterselskaber betaler for sådanne, og 
hvorvidt disse ejes af moderselskabet på 
deres primære driftsbase og, hvis ikke, 
hvor hjemstedet er placeret af 
skattehensyn
v) hvor forskning og udvikling foretages, 
og hvordan dette hentes ind fra 
datterselskaberne.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den konsoliderede årsberetning skal 
indeholde en pålidelig redegørelse for den 
forretningsmæssige udvikling og resultatet 
i de virksomheder som helhed, der indgår i 
konsolideringen og deres stilling, samt en
beskrivelse af de væsentligste risici og 
usikkerhedsfaktorer, som virksomhederne 
står over for.

1. Den konsoliderede årsberetning skal 
indeholde en pålidelig redegørelse for den 
forretningsmæssige udvikling og resultatet 
i de virksomheder som helhed, der indgår i 
konsolideringen og deres stilling, samt en 
beskrivelse af de væsentligste risici og 
usikkerhedsfaktorer, som virksomhederne 
står over for, omfattende hele kæden af 
underleverandører.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Modervirksomheder for virksomheder, der 
indgår i det konsoliderede regnskab, hvis 
samlede antal ansatte i løbet af 
regnskabsåret overstiger 500 i gennemsnit, 
og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overskrider 20 mio. EUR, 

Modervirksomheder for virksomheder, der 
indgår i det konsoliderede regnskab, hvis 
samlede antal ansatte i løbet af 
regnskabsåret overstiger 250 i gennemsnit, 
og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overskrider 17,5 mio. 
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eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 40 mio. EUR, skal i 
redegørelsen medtage en ikke-finansiel 
redegørelse, der i det mindste indeholder 
oplysninger om miljøspørgsmål, sociale 
spørgsmål og personalespørgsmål samt 
spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

EUR, eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 35 mio. EUR, skal i 
redegørelsen medtage en ikke-finansiel 
redegørelse, der under hensyntagen til 
selskabernes samlede forsyningskæde i 
samme grad indeholder oplysninger om 
miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål, forholdsregler imod 
forskelsbehandling samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Begrundelse

Definitionen af et stort selskab bør følge den eksisterende definition i det fjerde 
regnskabsdirektiv, ifølge hvilken et selskab er stort, hvis det har et gennemsnitligt antal 
ansatte på over 250 og enten en balance på over 17,5 mio. EUR eller en nettoomsætning på 
over 35 mio. EUR. En beretning om ikke-finansielle oplysninger og risikoen i forbindelse 
hermed er ikke fuldstændig uden de relevante oplysninger om hele forsyningskæden.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3 – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) hvor de sociale investeringer helt 
nøjagtigt er foretaget

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) de risici, som er forbundet med disse 
spørgsmål, og hvordan selskabet håndterer 
disse risici.

iii) de risici, som er forbundet med disse 
spørgsmål i tilknytning til selskabets 
virksomhed, og som kan tænkes at ville 
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have eller har haft alvorlige negative 
følger på det sociale plan og for miljøet 
eller menneskerettighederne, og hvordan 
selskabet håndterer disse risici.

Begrundelse

Risikobegrebet dækker flere aspekter. Selskabet er udsat for visse risici, mens det frembyder 
andre risici for samfundet. Sidstnævnte risici kan for deres vedkommende også udgøre en 
risiko for selskabet. I overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale 
virksomheder og de vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, som 
gennemfører De Forenede Nationers ramme for beskyttelse, overholdelse og afhjælpning, bør 
alle risikoaspekter inkorporeres i rapporteringen, for at forslaget kan opfylde sine mål. 

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3 – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) en beskrivelse af gruppens due 
diligence-procedurer for dens 
administrative organer og ledelses- og 
tilsynsorganer med hensyn til dens 
forsyningskæder og underleverandører, i 
det mindste for så vidt angår 
miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse. Beskrivelsen 
bør desuden indeholde målene for due 
diligence-proceduren, hvordan den er 
blevet implementeret, og resultaterne i 
rapporteringsperioden.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3 – nr. iii b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiib) en analyse af ressourceanvendelsen, 
herunder som minimum arealanvendelse, 
vandforbrug, drivhusgasemissioner og 
anvendelsen af råvarer.

Begrundelse

Offentliggørelsen af miljøoplysninger kan bidrage til beskyttelsen af miljøet, hvis 
interessenterne modtager relevante, korrekte og sammenlignelige oplysninger. Sikringen af 
lige vilkår selskaberne imellem indebærer, at der indføres en mindste fællesnævner for 
rapportering. I sin køreplan for ressourceeffektivitet af 2011 foreslog Kommissionen, at der 
blev benyttet fire nøgleindikatorer – vand, jord, råvarer og kulstof – til måling af 
ressourceanvendelsen. Disse indikatorer blev godkendt af Europa-Parlamentet og af den 
europæiske platform for ressourceeffektivitet. De bør indføjes i dette direktivs 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis virksomhederne, der indgår i det 
konsoliderede regnskab, som helhed ikke 
forfølger politikker på et eller flere af disse 
områder, skal virksomheden fremlægge en 
begrundelse for, hvorfor den ikke forfølger 
sådanne politikker.

Hvis virksomhederne, der indgår i det 
konsoliderede regnskab, som helhed ikke 
forfølger politikker på et eller flere af disse 
områder, skal virksomheden på grundlag 
af en risikovurdering fremlægge en klar
begrundelse for, hvorfor den ikke forfølger 
sådanne politikker.

Begrundelse

Offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger er et afgørende vigtigt middel til forbedring af 
forretningspraksis og til styring af overgangen til en bæredygtig global økonomi, der 
kombinerer langsigtet rentabilitet med social retfærdighed og miljøbeskyttelse. Modellen med 
en "begrundelse" skal give brugerne af rapporteringen mulighed for indblik i, hvordan 
selskaberne opfatter og vurderer risici i deres egne strategier.
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Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fremlæggelsen af disse oplysninger 
kan den konsoliderede årsberetning være 
udarbejdet på grundlag af nationale, EU-
baserede eller internationale rammer, og 
det skal i givet fald præciseres, hvilken 
ramme oplysningerne er baseret på.

Ved fremlæggelsen af disse oplysninger 
tager selskabet hensyn til sit ansvar med 
hensyn til overholdelsen af rettigheder og 
værdier, som er beskyttet i henhold til 
folkeretlige normer. I den forbindelse 
anvender selskabet de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
De Forenede Nationers ramme for 
beskyttelse, overholdelse og afhjælpning, 
og Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings (OECD) 
retningslinjer for multinationale 
virksomheder. Endvidere kan den 
konsoliderede årsberetning være udarbejdet 
på grundlag af nationale, EU-baserede eller 
internationale rammer, og det skal i givet 
fald præciseres, hvilken ramme 
oplysningerne er baseret på. Denne 
bestemmelse finder anvendelse, uden at 
det har betydning for kravene i dette 
direktiv eller anden EU-lovgivning eller 
EU-vejledning, der indeholder mere 
specifikke regler for virksomheders 
offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger.

Begrundelse

En harmoniseret global ramme for bæredygtighedsrapportering er i de selskabers interesse, 
der driver virksomhed i den globale økonomi. OECD's retningslinjer omfatter alle større 
områder inden for forretningsetik. Med udgangspunkt i professor John Ruggies oplæg 
godkendte FN's Menneskerettighedsråd den 16. juni 2011 enstemmigt de vejledende 
principper, som gennemfører De Forenede Nationers ramme for beskyttelse, overholdelse og 
afhjælpning. I betragtning af disse to rammers brede afgrænsning af bæredygtighed og 
komplementaritet bør de anvendes som grundlag for tilpasning og harmonisering af 
rapporteringen.
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Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)
Direktiv 2013/34/EU
Kapitel 10 – artikel 41 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Ændringsforslag til direktiv 2013/34/EU 
(landeopdelt rapportering)
Direktiv 2013/34/EU ændres således:
1) Følgende indsættes som artikel 41, stk. 
6, i kapitel 10:
"6. "Landeopdelt rapport": følgende 
finansielle oplysninger, som en 
virksomhed skal afgive, jf. artikel 2, stk. 1, 
litra a), b) og c), og artikel 3, stk. 4, for 
hver af de medlemsstater og tredjelande, 
hvor den opererer:
a) navn eller navne, aktiviteternes art og 
geografisk beliggenhed
b) omsætning
c) antal ansatte i fuldtidsækvivalenter
d) resultat før skat
e) skat af resultatet
f) modtagne offentlige tilskud."
2) Artikel 42, stk. 1 og 2, i kapitel 10 
ændres således:
"Artikel 42
Virksomheder, som skal foretage 
indberetning om betalinger til 
myndigheder og udarbejde en landeopdelt 
rapport
1. Medlemsstaterne pålægger store 
virksomheder og alle virksomheder af 
interesse for offentligheden inden for 
udvindingsindustrien eller skovning af 
primærskove pligt til hvert år at udarbejde 
og offentliggøre en beretning om 
betalinger til myndigheder. 
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Medlemsstaterne pålægger desuden store 
virksomheder og alle virksomheder af 
interesse for offentligheden hvert år at 
offentliggøre en landeopdelt rapport på et 
konsolideret grundlag for regnskabsåret.
2. Disse forpligtelser omfatter ikke 
virksomheder, som henhører under en 
medlemsstats lovgivning, og som er 
datter- eller modervirksomheder, når 
begge følgende betingelser er opfyldt:
a) modervirksomheden henhører under 
en medlemsstats lovgivning, og
b) virksomhedens betalinger til 
myndigheder og den landeopdelte 
rapportering indgår i den af 
modervirksomheden i overensstemmelse 
med artikel 39 udarbejdede konsoliderede 
beretning om betalinger til myndigheder."
3) Følgende indsættes som stk. 3 og 4:
"3. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
revideres i overensstemmelse med direktiv 
2006/43/EF og offentliggøres, når det er 
muligt, som et bilag til årsregnskabet eller 
i givet fald det konsoliderede årsregnskab 
for det/den berørte selskab/virksomhed.
4. Kommissionen udarbejder en generel 
vurderingsrapport om potentielle 
økonomiske konsekvenser af 
offentliggørelsen af den landeopdelte 
rapport, herunder indvirkningen på 
konkurrenceevne og investeringer, og kan 
overveje kun at stille disse oplysninger til 
rådighed for de kompetente 
skattemyndigheder i tilfælde af en negativ 
vurdering. Kommissionen forelægger 
Rådet og Europa-Parlamentet sin rapport 
senest den 31. december 2015."

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 2 b (ny)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 50a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2b
Følgende artikel indsættes:
"Artikel 50a
Overvågning og håndhævelse
1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
egnede og effektive midler til overvågning 
og håndhævelse af offentliggørelsen af 
ikke-finansielle oplysninger fra 
virksomhedernes side i overensstemmelse 
med dette direktiv.
2. Medlemsstaterne sikrer, at retlige 
og/eller administrative procedurer til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold 
til dette direktiv er tilgængelige for 
enhver, herunder retlige enheder, som i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastlagt i den nationale ret, har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes."

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 2 c (ny)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 53a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2c
Følgende artikel indsættes:
"Artikel 53a
Revision
Senest [tre år efter vedtagelsen af dette 
direktiv] reviderer Kommissionen 
bestemmelserne i [artikel 46 i direktiv 
78/660/EØF som ændret ved nærværende 
forslag fra Kommissionen, og som 
integreres i direktiv 2013/34/EU, for 
hvilken den nye reference endnu ikke er 
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kendt] og forelægger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet ledsaget 
efter omstændighederne af forslag til 
retsakt vedrørende:
- de offentliggjorte ikke-finansielle 
oplysninger, herunder dækningen af 
forsyningskæden, hvorvidt der er ydet 
fyldestgørende vejledning og metoder, og 
hvorvidt målene med lovgivningen er 
opfyldt
- fremskridtene i forbindelse med ikke-
finansiel rapportering på verdensplan
- gennemførelsen af FN's ramme for 
beskyttelse, overholdelse og afhjælpning 
og FN's vejledende principper samt 
OECD's retningslinjer for multinationale 
virksomheder
- anvendelsen af indikatorer for 
arealudnyttelse, vandforbrug, 
drivhusgasemissioner og anvendelsen af 
råvarer og
- effektiviteten af eksisterende kontrol- og 
håndhævelsesmekanismer."
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