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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund 

Den 25. oktober 2011 offentliggjorde Kommissionen et forslag om at erstatte og ændre 
regnskabsdirektiverne (78/660/EØF og 83/349/EØF) med særlig henblik på at mindske de 
administrative byrder for mindre virksomheder. 

Begge regnskabsdirektiver har været i kraft i 30 år og udgør et fuldstændigt sæt regler for 
udarbejdelse og indhold af lovpligtige årsregnskaber. Efter at børsnoterede selskaber blev 
omfattet af IAS-direktivet i 2005, er det rent faktisk kun små og mellemstore virksomheder, 
der stadig anvender regnskabsdirektiverne. 

Kommissionen foreslår at erstatte de to direktiver med et enkelt direktiv, som er bedre 
tilpasset de nuværende og kommende behov hos den, der udarbejder og anvender 
årsregnskaber. Det foreliggende forslag supplerer forslaget fra 2009 om mikroenheders 
årsregnskaber, som vedtoges af Europa-Parlamentet den 13. december 2011.

På grundlag af en konsekvensanalyse, som blev gennemført i perioden 2009-2001, er det 
kommissionens hensigt at mindske de administrative byrder med 25 % i 2012, og den 
skønner, at det vil være muligt at opnå besparelser på € 1,5 mia. om året for samtlige 
selskaber, der falder ind under direktivets anvendelsesområde.

Ordføreren er af den opfattelse, at følgende punkter er af særlig betydning:

Overvejelser

For det første mener ordføreren for så vidt angår direktivets anvendelsesområde, at 
fastsættelsen af forhøjede tærskler, som gælder i hele Europa, for, hvad begrebet en mindre 
virksomhed dækker (artikel 3) vil skabe lige vilkår i hele EU. Ordføreren støtte en 
begrænsning af regnskabsområderne i bilag og, at der ikke stilles krav om lovpligtig revision.

Med hensyn til mellemstore og store virksomheder støtter ordføreren de foreslåede tærskler, 
men mener dog, at mellemstore og store virksomheder også skal aflægge en 
pengestrømsopgørelse, hvilket ville sikre tilstrækkelige og rettidige oplysninger om 
situationen i virksomhederne på den ene side og muliggøre en bedre likviditetsstyring for de 
banker, der finansierer disse virksomheder på den anden side. En lovpligtig og regelmæssigt 
revideret pengestrømsopgørelse vil navnlig kunne anvendes i forbindelse med evalueringen af 
bankernes indstrømning i medfør af det nye likviditetsdækningskrav i Basel III/CRR. 

Ordføreren går navnlig ind for Kommissionens forslag om at begrænse papirnusseriet. Han 
mener, at det er muligt at gennemføre yderligere forenklinger. Visse af Kommissionens 
foreliggende forslag, som vil fjerne medlemsstaternes skønsbeføjelser, vil virke tyngende for 
erhvervslivet i medlemsstaterne. Ordføreren foreslår derfor opretholdelse af 
skønsbeføjelserne, da en fjernelse tilsyneladende ikke giver nogen merværdi til processen 
eller til virksomhedernes regnskaber.

Med hensyn til IFRS for små og mellemstore virksomheder støtter ordføreren Kommissionens 
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beslutning om ikke at indføre dem. Det harmoniserede regnskabsdirektiv vil sikre, at der 
allerede findes en velafprøvet standard for små og mellemstore virksomheder i Europa, som 
også vil afspejle de særlige forhold i den europæiske selskabsret.

Ordføreren går ind for lovpligtig udarbejdelse af årsregnskaber i et elektronisk 
multifunktionelt format: eXtensible Business Reporting Language (XBRL), som Europa-
Parlamentet allerede krævede i beslutningen om Lamfalussyopfølgningen: den fremtidige 
tilsynsstruktur (2008/2148(INI)) og om Small Business Act (2008/2237(INI)). Han er af den 
opfattelse, at fordelene ved et enkelt harmoniseret elektronisk format vil bidrage til skabelsen 
af ensartet regnskabssystem som kan anvendes på andre områder som f.eks. 
beskatningsområdet. Indførelse af XBRL vil imidlertid være en tung byrde for mange små 
virksomheder, hvorfor ordføreren foreslår, at det indføres efter behørig forberedelse (herunder 
inddragelse af ESMA) fra 208. 

Kommissionen foreslår nye lande- og projektbaserede indberetningskrav for store selskaber 
og enheder af offentlig interesse, som arbejder inden for råstofudvinding og skovning i 
primærskove (indberetning af betalinger til regeringer) Ordføreren støtter generelt 
Kommissionens bestræbelser på mere åbenhed i forbindelse med udvinding af 
naturressourcer. Han mener imidlertid, at det er nødvendigt at sikre en afbalanceret tilgang. 
Han foreslår derfor, at rækkevidden af denne bestemmelse begrænses til selskaber og enheder 
med en nettoomsætning på € 500 mio. og til udbetalinger på over €100 000. Ud over 
lovgivningstiltag vil ordføreren gerne henvise til det udvindingsindustriens internationale 
åbenhedsinitiativ, der for øjeblikket samler 35 lande, hvoraf ingen er EU-medlemsstater, og 
vil gerne henlede Kommissionens og medlemsstaternes opmærksomhed på mulighederne for 
en fælles tilgang fra EU til dette initiativ.

Med henblik på at øge åbenheden omkring de største selskaber og deres grænseoverskridende 
aktiviteter uden for udvindingsindustrien foreslår ordføreren indførelse af en særlig 
landebaseret indberetningsordning med vigtige økonomiske oplysninger for lande, hvor 
selskaber driver virksomhed uden deres egne datterselskaber (eller særskilt juridisk identitet) 
eller i fællesforetagender. Anvendelsesområdet bør begrænses som det var tilfældet med 
udvindingsindustrien.

Endelig vil ordføreren gerne ændre forordning 1606/2002 for at give Kommissionen ret til at 
træffe afgørelse om anvendelsen af internationale regnskabsstandarder gennem delegerede 
retsakter i overensstemmelse med Lissabon-traktatens bestemmelser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS DIREKTIV om 
årsregnskaber, konsoliderede regnskaber 
og tilhørende beretninger for visse 
virksomhedsformer

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS DIREKTIV om 
årsregnskaber, konsoliderede regnskaber 
og tilhørende beretninger for visse 
virksomhedsformer og om ændring af 
forordning 1606/2002

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Der bør indføres krav om, at 
mellemstore og store virksomheder 
udarbejder pengestrømsopgørelser, som 
dels skal sikre tilstrækkelige og rettidige 
oplysninger om situationen i 
virksomhederne, dels forbedre 
likviditetsstyringen i de banker, som 
finansierer sådanne selskaber.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Associerede virksomheder bør indgå i 
konsoliderede regnskaber efter den indre 

(24) Associerede virksomheder bør indgå i 
konsoliderede regnskaber enten efter den 
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værdis metode. Medlemsstaterne bør kunne 
tillade eller foreskrive, at en fælles ledet 
virksomhed medtages pro rata i det 
konsoliderede regnskab.

indre værdis metode eller efter den 
bogførte værdis metode. Medlemsstaterne 
bør kunne tillade eller foreskrive, at en 
fælles ledet virksomhed medtages pro rata i 
det konsoliderede regnskab.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Medlemsstaterne opfordres kraftigt 
til at udvikle systemer til elektronisk
offentliggørelse, som gør det muligt for 
virksomhederne at indsende 
regnskabsdata, herunder lovpligtige 
regnskaber, kun én gang og i en form, der 
giver mange brugere mulighed for 
umiddelbart at få adgang til og anvende 
dataene. Sådanne systemer bør dog ikke 
være byrdefulde for små og mellemstore 
virksomheder.

(27) Anvendelsen af et harmoniseret 
elektronisk format for udarbejdelse af 
årsregnskaber vil være til stor fordel for 
virksomheder med hjemsted i EU, da det 
vil lette indførelsen af et ensartet
indberetningssystem, som også vil kunne 
anvendes på andre områder. 
Udarbejdelsen af årsregnskaber ved hjælp 
af eXtensible Business Reporting 
Language (XBRL) bør derfor gøres 
lovpligtig fra den 1. januar 2018 efter 
udløbet af en rimelig lang periode til 
forberedelse af afprøvning. Indførelse af 
et sådant system bør dog ikke være 
byrdefulde for små og mellemstore 
virksomheder

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Beretningerne bør bidrage til at gøre 
det lettere for myndigheder i ressourcerige 
lande at gennemføre EITI-principperne og 

(33) Beretningerne bør bidrage til at gøre 
det lettere for myndigheder i ressourcerige 
lande at gennemføre EITI-principperne og 
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-kriterierne og aflægge regnskab over for 
deres borgere for betalinger, som disse 
myndigheder modtager fra virksomheder 
inden for udvindingsindustrien eller 
skovning af primærskove inden for deres 
jurisdiktion. Beretningen bør omfatte 
oplysninger på lande- og projektbasis, hvor 
et projekt anses for at være det laveste 
niveau af en operationel 
indberetningsenhed, hvor virksomheden 
udarbejder regelmæssige interne 
forvaltningsrapporter, f.eks. en koncession, 
et geografisk område osv., og hvor 
betalingerne er blevet henført til sådanne 
projekter. I lyset af det overordnede mål 
om at fremme god forvaltningspraksis i 
disse lande bør væsentligheden af 
betalinger, der skal indberettes, vurderes i 
relation til den modtagende myndighed. 
Der kunne fastsættes forskellige 
væsentlighedskriterier, f.eks. betalinger af 
et absolut beløb eller en procenttærskel 
(f.eks. betalinger over en procentdel af et 
lands BNP), og disse kan fastsættes via en 
delegeret retsakt. Rapporteringsordningen 
bør være underlagt revision og aflæggelse 
af rapport fra Kommissionens side senest 
fem år efter direktivets ikrafttræden. 
Revisionen bør vurdere, hvor effektiv 
ordningen er, og tage hensyn til den 
internationale udvikling, bl.a. hvad angår 
forhold som konkurrenceevne og 
energisikkerhed. Revisionen bør også tage 
hensyn til de indhøstede erfaringer hos 
dem, der udarbejder og benytter 
betalingsoplysningerne, og overveje, om 
det vil være hensigtsmæssigt at inkludere 
yderligere betalingsoplysninger i 
ordningen, f.eks. den effektive rentesats og 
nærmere oplysninger om modtageren 
såsom bankkontooplysninger.

-kriterierne og aflægge regnskab over for 
deres borgere for betalinger, som disse 
myndigheder modtager fra virksomheder 
inden for udvindingsindustrien eller 
skovning af primærskove inden for deres 
jurisdiktion. Beretningen bør omfatte 
oplysninger på lande- og projektbasis, hvor 
et projekt anses for at være det laveste 
niveau af en operationel 
indberetningsenhed, hvor virksomheden 
udarbejder regelmæssige interne 
forvaltningsrapporter, f.eks. en koncession, 
et geografisk område osv., og hvor 
betalingerne er blevet henført til sådanne 
projekter. Med hensyn til væsentlighed 
bør rapporten ikke omfatte betalinger, 
som ikke overstiger EUR 100 000 eller 
betalinger, der hidrører fra projekter med 
samlede omkostninger på under EUR 25 
mio. Rapporteringsordningen bør være 
underlagt revision og aflæggelse af rapport 
fra Kommissionens side senest tre år efter 
direktivets ikrafttræden. Revisionen bør 
vurdere, hvor effektiv ordningen er, og 
tage hensyn til den internationale 
udvikling, bl.a. hvad angår forhold som 
konkurrenceevne og energisikkerhed. 
Revisionen bør også tage hensyn til de 
indhøstede erfaringer hos dem, der 
udarbejder og benytter 
betalingsoplysningerne, og overveje, om 
det vil være hensigtsmæssigt at inkludere 
yderligere betalingsoplysninger i 
ordningen, f.eks. den effektive rentesats og 
nærmere oplysninger om modtageren 
såsom bankkontooplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) For at tage hensyn til fremtidige 
ændringer af medlemsstaternes lovgivning 
og EU-lovgivningen vedrørende 
virksomhedsformer bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 med hensyn til 
ajourføring af listerne over virksomheder 
i bilag I og II. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder også på ekspertniveau. For at 
sikre, at der offentliggøres et relevant og 
passende omfang af oplysninger om 
betalinger foretaget til myndigheder af 
virksomheder inden for 
udvindingsindustrien og skovning af 
primærskove, og også sikre, at dette 
direktiv anvendes ensartet, bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290 med hensyn til præciseringen af 
begrebet "væsentlige betalinger".

(35) For at tage hensyn til fremtidige 
ændringer af medlemsstaternes lovgivning 
og EU-lovgivningen vedrørende 
virksomhedsformer bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 med hensyn til 
tilpasning af kriterierne for 
virksomhedernes størrelse, da inflationen 
med tiden vil udhule deres værdi, og med 
henblik på vedtagelsen af internationale 
regnskabsstandarder. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om 
anvendelse af internationale 
regnskabsstandarder1 bør ændres 
tilsvarende. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder også på ekspertniveau. For at 
sikre, at der offentliggøres et relevant og 
passende omfang af oplysninger om 
betalinger foretaget til myndigheder af 
virksomheder inden for 
udvindingsindustrien og skovning af 
primærskove, og også sikre, at dette 
direktiv anvendes ensartet, bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290 med hensyn til præciseringen af 
begrebet "væsentlige betalinger".

_______________
1 EUT L 243, 11.9.2002, s. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til 
ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 42 at 
tilpasse de i stk. 1 omhandlede lister over 
virksomheder i bilag I og II.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "kostpris": anskaffelsesprisen for 
råvarer og hjælpestoffer og andre 
omkostninger, der kan henføres direkte til 
den pågældende vare; en rimelig del af 
andre omkostninger, der indirekte kan 
henføres til den pågældende vare, kan
medregnes, i det omfang de vedrører 
fremstillingsperioden; 
distributionsomkostninger medregnes ikke

(7) "kostpris": anskaffelsesprisen for 
råvarer og hjælpestoffer og andre 
omkostninger, der kan henføres direkte til 
den pågældende vare; en rimelig del af 
andre omkostninger, der indirekte kan 
henføres til den pågældende vare, 
medregnes, i det omfang de vedrører 
fremstillingsperioden; 
distributionsomkostninger medregnes ikke

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Årsregnskabet udgør et hele og omfatter 
for alle virksomheder som minimum 
balance, resultatopgørelse samt noter.

1. Årsregnskabet udgør et hele og omfatter 
for alle virksomheder som minimum 
balance, resultatopgørelse samt noter og en 
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pengestrømsopgørelse

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
eXtensible Business Reporting Language
1. Med virkning fra den 1. januar 2018 
skal alle årsregnskaber udarbejdes i 
eXtensible Business Reporting Language 
(XBRL).
2. Kommissionen er bemyndiget til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 42 for at 
specificere XBRL-formatet og den måde, 
hvorpå denne bestemmelse skal 
gennemføres i medlemsstaterne. Forud 
for vedtagelsen af den delegerede retsakt 
skal Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed afgive en 
udtalelse omspecifikationernes for 
formatet.
3. Før vedtagelsen af den i stk. 2 
omhandlede retsakt foretager 
Kommissionen sammen med ESMA en 
grundig evaluering af mulige XBRL-
formater og gennemfører grundige 
afprøvninger i medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) poster i resultatopgørelse og balance 
præsenteres under hensyntagen til 
substansen i de transaktioner eller forhold, 
der indgår i regnskabet

h) poster i resultatopgørelse og balance er 
fortrolige og præsenteres under 
hensyntagen ikke blot til den juridiske 
form men også til den økonomiske
substans i de transaktioner eller forhold, 
der indgår i regnskabet

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) indregning, måling, præsentation og 
oplysninger i årsregnskabet skal ske under 
hensyntagen til væsentligheden af de 
pågældende poster.

j) præsentation og oplysninger i 
årsregnskabet skal ske under hensyntagen 
til væsentligheden af de pågældende 
poster.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne kan tillade, at 
anskaffelses- eller kostprisen for 
varebeholdninger i samme kategori samt 
alle artsbestemte genstande, herunder 
værdipapirer, beregnes enten på grundlag 
af vejede gennemsnitspriser eller på 
grundlag af "først ind – først ud"-metoden 
(FIFO) eller en lignende metode.

8. Medlemsstaterne kan tillade, at 
anskaffelses- eller kostprisen for 
varebeholdninger i samme kategori samt 
alle artsbestemte genstande, herunder 
værdipapirer, beregnes enten på grundlag 
af vejede gennemsnitspriser eller på 
grundlag af "først ind – først ud"-metoden 
(FIFU), "sidst ind - først ud"-metoden 
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(SIFU) eller en lignende metode

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 11 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En hensættelse skal udgøre det bedste skøn 
over de omkostninger, som anses for 
sandsynlige, eller med hensyn til en 
forpligtelse det beløb, der kræves til at 
indfri den på balancetidspunktet.

En hensættelse skal udgøre det bedste 
objektive skøn over de omkostninger, som 
anses for sandsynlige, eller med hensyn til 
en forpligtelse det beløb, der kræves til at 
indfri den på balancetidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Pengestrømsopgørelse

1. Årsregnskaberne skal omfatte 
pengestrømsopgørelser.
2. Pengestrømsopgørelsen skal indeholde 
oplysninger om ændringer in 
beholdningerne af kontanter eller 
kontantækvivalenter i en enhed i en given 
rapporteringsperiode opdelt efter 
driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter og 
finansaktiviteter. Opgørelsen må ikke 
være ældre end et halvt år.
3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på små 
virksomheder og grupper, jf. henholdsvis 
artikel 3, stk. 1, og artikel 3, stk. 4.
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Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) betydningsfulde hændelser indtruffet 
efter regnskabsårets afslutning

udgår

Or. en

Begrundelse

Overlapning med artikel 17, stk. 1, litra f.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De af konsolideringen omfattede 
virksomheders aktiver og passiver, 
økonomiske stilling og resultat skal fremgå 
af det konsoliderede regnskab, som om der 
var tale om en enkelt virksomhed.

7. De af konsolideringen omfattede 
virksomheders aktiver og passiver, 
økonomiske stilling, pengestrømme og 
resultat skal fremgå af det konsoliderede 
regnskab, som om der var tale om en enkelt 
virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når denne artikel anvendes første gang, 
opføres den associerede virksomhed i den 
konsoliderede balance til den til 

2. Når denne artikel anvendes første gang, 
opføres den associerede virksomhed i den 



PE483.725v01-00 14/20 PA\894666DA.doc

DA

kapitalinteressen svarende andel af den 
associerede virksomheds egenkapital. 
Forskelsbeløbet mellem denne værdi og 
den bogførte værdi i henhold til reglerne i
kapitel 2 og 3 anføres særskilt i den 
konsoliderede balance eller i noterne. 
Forskelsbeløbet opgøres pr. den dato, hvor 
metoden anvendes første gang.

konsoliderede balance enten

(a) som den bogførte værdi beregnet i 
overensstemmelse med kapitel 2 og 3. 
Forskellen mellem denne værdi og 
beløbet, der svarer til de deltagende 
interessers andel af kapital og reserver, 
indberettes særskilt i den konsoliderede 
balance eller i noterne til den 
konsoliderede resultatopgørelse. 
Forskellen opgøres pr. den dato, hvor 
metoden anvendes første gang. eller
(b) til den til kapitalinteressen svarende 
andel af den associerede virksomheds 
egenkapital. Forskelsbeløbet mellem denne 
værdi og den bogførte værdi i henhold til 
kapitel 2 og 3 anføres særskilt i den 
konsoliderede balance eller i noterne til 
den konsoliderede resultatopgørelse. 
Forskelsbeløbet opgøres pr. den dato, hvor 
metoden anvendes første gang.

En medlemsstat kan påbyde anvendelsen 
af enten litra a eller litra b. Det skal af de 
konsoliderede årsregnskaber eller noter til 
resultatopgørelsen fremgå om litra a eller 
litra b har været anvendt.

Medlemsstaterne kan desuden tillade eller 
foreskrive, at forskelsbeløbet opgøres pr. 
den dato, hvor kapitalandelene er 
erhvervet, eller såfremt kapitalandelene 
ikke er erhvervet på én gang, pr. den dato, 
på hvilken virksomheden blev en associeret 
virksomhed.

Medlemsstaterne kan desuden for så vidt 
angår litra a eller litra b ovenfor tillade 
eller foreskrive, at forskelsbeløbet opgøres 
pr. den dato, hvor kapitalandelene er 
erhvervet, eller såfremt kapitalandelene 
ikke er erhvervet på én gang, pr. den dato, 
på hvilken virksomheden blev en associeret 
virksomhed.

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kravet i stk. 1 finder ikke anvendelse 
på virksomheder eller enheder, som havde 
en nettoomsætning på under EUR 500 
mio. i det foregående regnskabsår.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Rapporten omfatter ikke betalinger, 
som ikke overstiger EUR 100 000 eller 
betalinger, der hidrører fra projekter med 
samlede omkostninger på under EUR 25 
mio.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kravet i stk. 1 finder ikke anvendelse 
på virksomheder eller enheder, som havde 
en nettoomsætning på under EUR 500 
mio. i det foregående regnskabsår.

Or. en
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer og aflægger 
rapport om gennemførelsen og 
effektiviteten af dette kapitel, navnlig hvad 
angår omfanget af 
indberetningsforpligtelserne og 
indberetningsformen på projektbasis. 
Revisionen bør også tage hensyn til den 
internationale udvikling og vurdere 
virkningerne for konkurrenceevnen og 
energiforsyningssikkerheden. Den skal 
udarbejdes senest fem år efter dette 
direktivs ikrafttræden. Rapporten 
forelægges for Europa-Parlamentet og 
Rådet, om nødvendigt ledsaget af et 
lovgivningsforslag.

Kommissionen reviderer og aflægger 
rapport om gennemførelsen og 
effektiviteten af dette kapitel, navnlig hvad 
angår omfanget af 
indberetningsforpligtelserne og 
indberetningsformen på projektbasis. 
Revisionen bør også tage hensyn til den 
internationale udvikling og vurdere 
virkningerne for konkurrenceevnen og 
energiforsyningssikkerheden. Den skal 
udarbejdes senest tre år efter dette direktivs 
ikrafttræden. Rapporten forelægges for 
Europa-Parlamentet og Rådet, om 
nødvendigt ledsaget af et 
lovgivningsforslag.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
KAPITEL 9 a (nyt) – Artikel 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL 9a
RAPPORTERING FRA HVERT 

ENKELT LAND
artikel 41a

Rapportering fra hvert enkelt land
1. Alle de i bilag 1 omhandlede former for 
virksomheder skal for hvert land 
udarbejde og offentliggøre yderligere 
erklæringer om deres aktiviteter i andre 
lande, såfremt:
(a) den pågældende virksomhed driver 
aktiviteter i et land, hvor den ikke er 
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registreret som en juridisk person;
(b) den pågældende virksomhed driver 
aktiviteter i et land i form at en joint-
venture-virksomhed.
2. For begge i stk. 1 omhandlede former 
for aktiviteter skal rapporten for det 
enkelte land omfatte følgende 
oplysninger:
(a) Nettoomsætning;
(b) Salgsomkostninger (herunder 
værdireguleringer).
(c) Bruttooverskud eller -tab;
(d) Distributionsomkostninger (herunder 
værdireguleringer).
(e) Administrationsomkostninger 
(herunder værdireguleringer).
(f) Andre driftsomkostninger;
(g) Værdireguleringer af finansielle 
aktiver samt af værdipapirer, der indgår i 
omsætningsaktiverne.
(h) Overskud eller tab før skat;
(i) Årets resultat.
3. Landerapporterne skal udarbejdes og 
offentliggøres for hvert land, hvor de i stk. 
1 omhandlede aktiviteter udføres.
4. Landerapporterne udarbejdes og 
offentliggøres årligt.
5. Kravet i denne artikel finder ikke 
anvendelse på virksomheder, som havde 
en nettoomsætning på under EUR 500 
mio. i det foregående regnskabsår.

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 48a
Ændringer af forordning (EF) nr. 

1606/2002
Forordning (EF) nr. 1606/2002 ændres 
som følger:
1. Artikel 3, stk. 1, erstattes af følgende:
"1. Gennem delegerede retsakter, som 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
5a, træffer Kommissionen afgørelse om 
anvendelse af de internationale 
regnskabsstandarder i Fællesskabet."
2. Artikel 6 erstattes af følgende:
"Artikel 6
Udøvelse af delegerede beføjelser
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med denne artikel.
De delegerede beføjelser i medfør af 
artikel 3, stk. 1, overdrages Kommissionen 
i en periode på fem år med virkning fra 
den ...+.
3. De delegerede beføjelser i medfør af 
artikel 3, stk. 1, kan tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet på et 
hvilket som helst tidspunkt. En afgørelse 
om tilbagekaldelse bringer delegationen 
af de beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen af 
afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, 
der allerede er i kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
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Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
medfør af artikel 3, stk.1, træder kun i
kraft, hvis der ikke er gjort indsigelse fra 
Europa-Parlamentet eller Rådet inden for 
en frist på tre måneder fra det tidspunkt, 
hvor retsakten er blevet bekendtgjort for 
Europa-Parlamentet eller Rådet, eller 
inden udløbet af denne periode, såfremt 
Europa-Parlamentet og Rådet begge har 
meddelt Kommissionen, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ."
3. Artikel 7 erstattes af følgende:
"1. Kommissionen bistås af et 
regnskabskontroludvalg, i det følgende 
benævnt "udvalget". 
2. Kommissionen samarbejder løbende 
med udvalget og Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg vedrørende 
igangværende IASB-projekters status og 
de dokumenter, som IASB i denne 
forbindelse udarbejder, for at samordne 
holdningerne og fremme drøftelser 
vedrørende vedtagelse af standarder, der 
vil kunne blive resultatet af disse projekter 
og dokumenter
3. Kommissionen underretter hurtigst 
muligt udvalget, hvis den ikke agter at 
foreslå vedtagelse af en standard.""

_________________
EUT: Datoen for direktivet ikrafttrædelse 
indsættes.

Or. en

Begrundelse

Henvisningerne til artikel 6, stk. 2, i artikel 4 og 5 i forordning 1606/2002 vil blive ændret 
tilsvarende.
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