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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

Op 25 oktober 2011 heeft de Commissie een voorstel ingediend ter vervanging en wijziging 
van de jaarrekeningenrichtlijnen (78/660/EEG and 83/349/EEG). Doel is met name de 
administratieve lasten voor kleine ondernemingen te beperken.

Beide jaarrekeningenrichtlijnen zijn al dertig jaar van toepassing en bevatten een hele reeks 
regels voor de opstelling en de inhoud van wettelijk voorgeschreven financiële overzichten. 
Omdat beursgenoteerde vennootschappen sinds 2005 onder de IAS-verordening vallen, zijn 
kmo's de facto de voornaamste gebruikers van de jaarrekeningenrichtlijnen geworden.

De Commissie stelt voor deze twee richtlijnen te vervangen door één richtlijn die beter 
beantwoordt aan de huidige en toekomstige behoeften van de opstellers en gebruikers van 
financiële overzichten. Het huidige voorstel vormt een aanvulling op het voorstel van 2009 
over financiële overzichten van micro-entiteiten, dat op 13 december 2011 door het Parlement 
is goedgekeurd.

Naar aanleiding van de in 2009-2011 verrichte effectbeoordeling beoogt de Commissie de 
administratieve last tegen 2012 met 25% te verminderen en stelt zij een mogelijke besparing 
van 1,5 miljard EUR in het vooruitzicht voor alle ondernemingen die onder de richtlijn vallen.

In die context wil de rapporteur voor advies de volgende punten beklemtonen:

Overwegingen

Wat het toepassingsgebied van het voorstel betreft, is de rapporteur voor advies van mening 
dat de verhoogde en voor de hele EU geldende geharmoniseerde drempelbedragen voor 
kleine ondernemingen (artikel 3) deze ondernemingen zullen helpen profijt te trekken van 
een level playing field in de hele EU. De rapporteur voor advies stemt ermee in dat 
toelichtingen tot hoofdaspecten beperkt blijven en dat er geen wettelijke controle wordt 
opgelegd.

Wat middelgrote en grote ondernemingen betreft, stemt de rapporteur voor advies in met de 
voorgestelde drempelbedragen. Wel is hij van mening dat middelgrote en grote 
ondernemingen ook moeten worden verplicht een kasstroomoverzicht op te stellen met het 
oog op voldoende en tijdige informatieverstrekking over de bedrijfssituatie en een beter 
liquiditeitenbeheer door de banken die deze bedrijven financieren. Met name een verplicht, 
regelmatig gecontroleerd kasstroomoverzicht zou mogelijk kunnen worden gekoppeld aan de 
beoordeling van instroom van de bank overeenkomstig het nieuwe 
liquiditeitsdekkingsvereiste van Basel III/CRR. 

De rapporteur voor advies staat volledig achter de voorstellen van de Commissie om de 
administratieve rompslomp te beperken; hij geloofd dat er nog verder kan worden 
vereenvoudigd. Een aantal van de huidige voorstellen van de Commissie die de nationale 
discretionaire bevoegdheid beperken, zouden lastig kunnen zijn voor het bedrijfsleven in de 
lidstaten. Daarom stelt de rapporteur voor advies voor om de nationale discretionaire 
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bevoegdheid te handhaven, aangezien de afschaffing ervan geen meerwaarde lijkt op te 
leveren voor de procedure of voor de overzichten van de bedrijven zelf.

Wat de IFRS voor kmo's betreft, steunt de rapporteur voor advies het besluit van de 
Commissie om die niet in te voeren. Met de geharmoniseerde jaarrekeningenrichtlijn is in 
Europa een beproefde standaard voor kmo's voorhanden, die ook aansluit bij de specifieke 
kenmerken van het Europese vennootschapsrecht.

De rapporteur voor advies is het ermee eens dat de financiële overzichten voortaan verplicht 
moeten worden opgesteld in een multifunctioneel elektronisch formaat, eXtensible Business 
Reporting Language (XBRL), zoals het Parlement al eerder had gevraagd in zijn resoluties 
over de Lamfalussy follow-up: de toekomstige toezichtstructuur (2008/2148 (INI)) en over de 
"Small Business Act (2008/2237(INI)). Hij gelooft dat een geharmoniseerd elektronisch 
verslagleggingsformaat een aantal voordelen met zich zou brengen die kunnen bijdragen tot 
de totstandbrenging van een éénloketsysteem dat ook voor andere gebieden zoals belastingen 
zou kunnen worden gebruikt. Een verplicht gebruik van XBRL zou echter voor veel kleine 
ondernemingen erg lastig zijn; daarom stelt de rapporteur voor advies voor om dit pas in 
2018, als het (in samenwerking met de EAEM) voldoende is voorbereid, in te voeren. 

Voor grote ondernemingen en organisaties van openbaar belang die actief zijn in de 
winningsindustrie of de houtkap van oerbossen stelt de Commissie nieuwe 
verslagleggingsvoorschriften op landen- en projectbasis voor (melding van betalingen aan 
overheden). De rapporteur voor advies is het in het algemeen eens met de doelstellingen van 
de Commissie voor meer transparantie over de ontginning van natuurlijke rijkdommen; hij 
vindt echter dat er voor een evenwichtige aanpak moet worden gekozen. Daarom stelt hij voor 
om het toepassingsgebied van deze bepaling te beperken tot entiteiten met een netto-omzet 
van meer dan 500 miljoen EUR en betalingen van meer dan 100 000 EUR. Naast de 
wetgevingsvoorstellen wil de rapporteur voor advies ook wijzen op het internationale 
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), waarbij momenteel 35 landen (geen EU-
lidstaten) aangesloten zijn. Hij wenst de aandacht van de Commissie en de lidstaten vestigen 
op een mogelijke gemeenschappelijke EU-aanpak ten aanzien van dit initiatief.

Om de grootste ondernemingen en hun grensoverschrijdende activiteiten op andere gebieden 
dan winning transparanter te maken, stelt de rapporteur voor advies voor om een speciale 
verslaglegging per land in te voeren met essentiële financiële gegevens over landen waar 
ondernemingen zonder dochterondernemingen (of afzonderlijke rechtspersonen) of in joint 
ventures actief zijn. Het toepassingsgebied moet op dezelfde wijze worden beperkt als voor de 
winningsindustrieën.

Ten slotte wenst de rapporteur voor advies Verordening (EG) nr. 1606/2002 te wijzigen om 
de Commissie de bevoegdheid te geven door middel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig het Verdrag van Lissabon te beslissen over de toepasselijkheid van 
internationale standaarden voor jaarrekeningen.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD betreffende de jaarlijkse financiële 
overzichten, geconsolideerde financiële 
overzichten en relevante verslagen van 
bepaalde ondernemingsvormen

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD betreffende de jaarlijkse financiële 
overzichten, geconsolideerde financiële 
overzichten en relevante verslagen van 
bepaalde ondernemingsvormen, en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
1606/2002

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Middelgrote en grote 
ondernemingen moeten worden verplicht 
een kasstroomoverzicht op te stellen met 
het oog op voldoende en tijdige 
informatieverstrekking over de 
bedrijfssituatie en een beter 
liquiditeitenbeheer door de banken die 
deze bedrijven financieren.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Geassocieerde ondernemingen moeten 
in de geconsolideerde financiële 
overzichten worden opgenomen door de 
vermogensmutatiemethode. De lidstaten 
moeten kunnen toestaan of voorschrijven 
dat een gezamenlijk bestuurde 
onderneming verhoudingsgewijs in de 
geconsolideerde financiële overzichten 
wordt opgenomen.

(24) Geassocieerde ondernemingen moeten 
in de geconsolideerde financiële 
overzichten worden opgenomen door hetzij
de vermogensmutatiemethode, hetzij de 
boekwaardemethode. De lidstaten moeten 
kunnen toestaan of voorschrijven dat een 
gezamenlijk bestuurde onderneming 
verhoudingsgewijs in de geconsolideerde 
financiële overzichten wordt opgenomen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De lidstaten wordt sterk aangeraden 
om systemen voor elektronische publicatie 
te ontwikkelen, zodat ondernemingen hun 
boekhoudkundige gegevens, met inbegrip 
van de wettelijke financiële overzichten, 
slechts één keer hoeven in te dienen en 
zodat meerdere gebruikers de gegevens 
gemakkelijk kunnen bereiken en 
gebruiken. Zulke systemen mogen echter 
niet te ingewikkeld zijn voor kleine en 
middelgrote ondernemingen.

(27) Een geharmoniseerd elektronisch 
verslagleggingsformaat zou in de Unie 
gevestigde ondernemingen zeer ten goede 
komen omdat het de totstandbrenging van 
een éénloketsysteem voor verslaglegging 
zou vergemakkelijken dat ook op andere 
gebieden zou kunnen worden gebruikt. 
Daarom moet de opstelling van financiële 
overzichten in eXtensible Business 
Reporting Language (XBRL) verplicht
worden met ingang van 1 januari 2018, 
na een passende overgangstermijn voor de 
voorbereiding en tests. Het opzetten van 
een dergelijk systeem mag echter niet te 
ingewikkeld zijn voor kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De verslagen dienen om overheden 
van grondstoffenrijke landen te helpen de 
EITI-beginselen en -criteria ten uitvoer te 
brengen en zich tegenover hun burgers te 
verantwoorden voor betalingen die zij 
ontvangen van ondernemingen die binnen 
hun rechtsgebied actief zijn in de 
winningsindustrie of houtkap van 
oerbossen. Het verslag omvat de 
openbaarmaking op landen- en 
projectbasis, waarbij een project wordt 
gezien als de laagst mogelijke meldende 
bedrijfseenheid waarin de onderneming 
regelmatige interne bestuursverslagen 
opstelt, zoals een concessie, geografisch 
bekken enz. en waarbij de betalingen aan 
dergelijke projecten werden toegeschreven.
In het kader van de algemene doelstelling 
om goed bestuur in deze landen te 
bevorderen, wordt de materialiteit van de 
te vermelden betalingen ten aanzien van 
de ontvangende overheid beoordeeld. Er 
kunnen uiteenlopende criteria voor 
materialiteit worden overwogen, zoals 
betalingen van een absoluut bedrag of een 
procentuele grens (zoals betalingen boven 
een percentage van het bbp van een land).
Deze kunnen door middel van een 
gedelegeerde handeling worden bepaald. 
Het verslagleggingsstelsel moet binnen vijf
jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn 
aan een herziening en een verslag door de 
Commissie worden onderworpen. Bij de 
herziening zou de doeltreffendheid van het 
stelsel moeten worden onderzocht en zou 
rekening moeten worden gehouden met 
internationale ontwikkelingen, zoals de 
concurrentiekracht en veiligheid van de 
energievoorziening. Bij de herziening zou 
ook de ervaring van opstellers en 
gebruikers van de informatie over de 

(33) De verslagen dienen om overheden 
van grondstoffenrijke landen te helpen de 
EITI-beginselen en -criteria ten uitvoer te 
brengen en zich tegenover hun burgers te 
verantwoorden voor betalingen die zij 
ontvangen van ondernemingen die binnen 
hun rechtsgebied actief zijn in de 
winningsindustrie of houtkap van 
oerbossen. Het verslag omvat de 
openbaarmaking op landen- en 
projectbasis, waarbij een project wordt 
gezien als de laagst mogelijke meldende 
bedrijfseenheid waarin de onderneming 
regelmatige interne bestuursverslagen 
opstelt, zoals een concessie, geografisch 
bekken enz. en waarbij de betalingen aan 
dergelijke projecten werden toegeschreven.
Wat materialiteit betreft, hoeven in het
verslag geen betalingen te worden vermeld 
die minder dan 100 000 EUR bedragen of 
aan een project met een totale kostprijs 
van minder dan 25 miljoen EUR zijn 
toegewezen. Het verslagleggingsstelsel 
moet binnen drie jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn aan een 
herziening en een verslag door de 
Commissie worden onderworpen. Bij de 
herziening zou de doeltreffendheid van het 
stelsel moeten worden onderzocht en zou 
rekening moeten worden gehouden met 
internationale ontwikkelingen, zoals de 
concurrentiekracht en veiligheid van de 
energievoorziening. Bij de herziening zou 
ook de ervaring van opstellers en 
gebruikers van de informatie over de 
betalingen in rekening moeten worden 
genomen en zou moeten worden 
overwogen of het passend zou zijn om 
aanvullende informatie over betalingen op 
te nemen, zoals effectieve belastingtarieven 
en gegevens van de ontvangers, zoals 
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betalingen in rekening moeten worden 
genomen en zou moeten worden 
overwogen of het passend zou zijn om 
aanvullende informatie over betalingen op 
te nemen, zoals effectieve belastingtarieven 
en gegevens van de ontvangers, zoals 
bankrekeninggegevens.

bankrekeninggegevens.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Teneinde rekening te houden met 
toekomstige wijzigingen in de wetgeving 
van de lidstaten en de Unie betreffende 
ondernemingsvormen, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de lijsten van ondernemingen in 
bijlagen I en II bij te werken. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
de voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. Teneinde een 
relevant en gepast niveau te waarborgen 
voor de openbaarmaking van betalingen 
aan overheden door de winningsindustrie 
en houtkappers van oerbossen en met het 
oog op een uniforme toepassing van deze 
richtlijn, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om het concept 
van materialiteit van de betalingen te 
verduidelijken.

(35) Teneinde rekening te houden met 
toekomstige wijzigingen in de wetgeving 
van de lidstaten en de Unie betreffende 
ondernemingsvormen, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de lijsten van ondernemingen in 
bijlagen I en II aan te passen en om 
internationale standaarden voor 
jaarrekeningen vast te stellen.
Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
juli 2002 betreffende de toepassing van 
internationale standaarden voor 
jaarrekeningen moet dienovereenkomstig 
worden gewijzigd. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens de 
voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. Teneinde een 
relevant en gepast niveau te waarborgen 
voor de openbaarmaking van betalingen 
aan overheden door de winningsindustrie 
en houtkappers van oerbossen en met het 
oog op een uniforme toepassing van deze 
richtlijn, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om het concept 
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van materialiteit van de betalingen te 
verduidelijken.

_______________
1 PB L 243 van 11.9.2002, blz. 1.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 42 de 
lijsten van ondernemingen in de in lid 1 
bedoelde bijlagen I en II bij te werken.

Schrappen

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "vervaardigingskosten": de 
aanschaffingsprijs van grondstoffen, 
consumptieartikelen en andere kosten die 
rechtstreeks toe te rekenen zijn aan het 
product in kwestie. Een redelijk deel van 
andere kosten die onrechtstreeks kunnen 
worden toegerekend aan het product in 
kwestie, kan worden meegerekend voor 
zover ze betrekking hebben op de 
vervaardigingsperiode. Distributiekosten 
worden niet meegerekend;

(7) "vervaardigingskosten": de 
aanschaffingsprijs van grondstoffen, 
consumptieartikelen en andere kosten die 
rechtstreeks toe te rekenen zijn aan het 
product in kwestie. Een redelijk deel van 
andere kosten die onrechtstreeks kunnen 
worden toegerekend aan het product in 
kwestie, wordt meegerekend voor zover ze 
betrekking hebben op de 
vervaardigingsperiode. Distributiekosten 
worden niet meegerekend;

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De jaarlijkse financiële overzichten 
vormen een geheel en omvatten voor alle 
ondernemingen minstens de balans, de 
winst-en-verliesrekening en de toelichting 
bij de financiële overzichten.

1. De jaarlijkse financiële overzichten 
vormen een geheel en omvatten voor alle 
ondernemingen minstens de balans, de 
winst-en-verliesrekening, de toelichting bij 
de financiële overzichten en een 
kasstroomoverzicht.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
eXtensible Business Reporting Language
1. Met ingang van 1 januari 2008 worden 
alle financiële overzichten in eXtensible 
Business Reporting Language (XBRL) 
opgesteld.
2. De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 42 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om het XBRL-
formaat te specificeren en aan te geven 
hoe deze bepaling in de lidstaten moet 
worden uitgevoerd. Alvorens de 
gedelegeerde handeling wordt vastgesteld, 
brengt de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten (EAEM) advies uit 
aan de Commissie over de specificatie van 
het formaat.
3. Alvorens de in lid 2 bedoelde 
gedelegeerde handelingen worden 
vastgesteld, verricht de Commissie in 
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samenwerking met de EAEM een 
passende beoordeling van mogelijke 
XBRL-formaten en voert zij in alle 
lidstaten de nodige tests uit.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) posten van de winst-en-verliesrekening 
en de balans worden in overeenstemming 
met het wezen van de gerapporteerde 
transactie of overeenkomst gepresenteerd;

(h) posten van de winst-en-verliesrekening 
en de balans worden niet alleen volgens 
juridische vorm, maar ook in 
overeenstemming met het wezen van de 
gerapporteerde transactie of overeenkomst
ingedeeld en gepresenteerd;

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) bij de verantwoording, waardering,
presentatie en vermelding van informatie in 
de jaarlijkse financiële overzichten wordt 
rekening gehouden met de materialiteit van 
de betreffende posten.

(j) bij de presentatie en vermelding van 
informatie in de jaarlijkse financiële 
overzichten wordt rekening gehouden met 
de materialiteit van de betreffende posten.

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten kunnen toestaan dat de 
aanschaffingsprijs of vervaardigingskosten 
van voorraden van goederen van dezelfde 
soort, alsmede van alle vervangbare 
bestanddelen met inbegrip van effecten, 
worden berekend op basis van gewogen 
gemiddelde prijzen of volgens de methode
"first in, first out" (FIFO), dan wel volgens
een soortgelijke methode.

8. De lidstaten kunnen toestaan dat de 
aanschaffingsprijs of vervaardigingskosten 
van voorraden van goederen van dezelfde 
soort, alsmede van alle vervangbare 
bestanddelen met inbegrip van effecten, 
worden berekend op basis van gewogen 
gemiddelde prijzen of volgens de methode
"first in, first out" (FIFO), de methode 
"last in, first out (LIFO), dan wel een 
soortgelijke methode.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 11 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een voorziening geeft de beste schatting 
van de kosten die als waarschijnlijk 
worden beschouwd weer of, in geval van 
een verplichting, het bedrag dat vereist is 
om haar op de balansdatum af te wikkelen.

Een voorziening geeft de beste objectieve
schatting van de kosten die als 
waarschijnlijk worden beschouwd weer of, 
in geval van een verplichting, het bedrag 
dat vereist is om haar op de balansdatum af 
te wikkelen.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
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Kasstroomoverzicht
1. De financiële overzichten omvatten het 
kasstroomoverzicht.
2. Het kasstroomoverzicht bevat 
informatie over wijzigingen in de 
geldmiddelen en kasequivalenten van een 
entiteit over een verslagleggingsperiode, 
uitgesplitst in wijzigingen door 
bedrijfsactiviteiten, 
investeringsactiviteiten en financiële 
activiteiten. Het overzicht is niet ouder 
dan zes maanden.
3. Lid 1 is niet van toepassing op 
ondernemingen en groepen als 
gedefinieerd in respectievelijk artikel 3, 
lid 1, en artikel 3, lid 4.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de belangrijke gebeurtenissen die na 
het einde van het boekjaar hebben 
plaatsgevonden;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dubbelop met artikel 17, lid 1, onder f).

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. In de geconsolideerde financiële 7. In de geconsolideerde financiële 
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overzichten worden het vermogen, de 
financiële positie en de winst of het verlies 
van de geconsolideerde ondernemingen 
opgenomen alsof ze één enkele 
onderneming vormen.

overzichten worden het vermogen, de 
financiële positie, de kasstromen en de 
winst of het verlies van de geconsolideerde 
ondernemingen opgenomen alsof ze één 
enkele onderneming vormen.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer dit artikel voor het eerst wordt 
toegepast, wordt voor de geassocieerde 
onderneming in de geconsolideerde balans 
een bedrag vermeld dat overeenkomt met 
een deel van het eigen vermogen van de 
geassocieerde onderneming dat deze 
deelneming belichaamt. Het verschil tussen 
dit bedrag en de overeenkomstig de 
hoofdstukken 2 en 3 bepaalde boekwaarde, 
wordt afzonderlijk in de geconsolideerde 
balans of in de toelichting bij de 
geconsolideerde financiële overzichten 
vermeld. Dit verschil wordt berekend per 
de datum waarop de methode voor het eerst 
wordt toegepast.

2. Wanneer dit artikel voor het eerst wordt 
toegepast, wordt voor de geassocieerde 
onderneming in de geconsolideerde balans
hetzij:

(a) de overeenkomstig de hoofdstukken 2 
en 3 bepaalde boekwaarde vermeld. Het 
verschil tussen deze waarde en het bedrag 
dat overeenkomt met het deel van het 
eigen vermogen dat deze deelneming 
belichaamt, wordt afzonderlijk op de 
geconsolideerde balans of in de 
toelichting bij de geconsolideerde 
financiële overzichten vermeld. Dit 
verschil wordt berekend per de datum 
waarop de methode voor het eerst wordt 
toegepast; of
(b) een bedrag vermeld dat overeenkomt 
met een deel van het eigen vermogen van 
de geassocieerde onderneming dat deze 
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deelneming belichaamt. Het verschil tussen 
dit bedrag en de overeenkomstig de 
hoofdstukken 2 en 3 bepaalde boekwaarde, 
wordt afzonderlijk in de geconsolideerde 
balans of in de toelichting bij de 
geconsolideerde financiële overzichten 
vermeld. Dit verschil wordt berekend per 
de datum waarop de methode voor het eerst 
wordt toegepast.

De lidstaten kunnen de toepassing van 
hetzij het bepaalde sub a), hetzij het 
bepaalde sub b), voorschrijven. In de 
geconsolideerde balans of de toelichting 
moet worden vermeld of het bepaalde sub 
a), dan wel het bepaalde sub b), is 
toegepast.

Bovendien kunnen de lidstaten toestaan of 
voorschrijven dat het verschil wordt 
berekend per de datum van verkrijging der
aandelen of, bij verkrijging op 
verschillende data, per de datum waarop de 
onderneming een geassocieerde 
onderneming is geworden.

Bovendien kunnen de lidstaten voor de 
toepassing van het bepaalde sub a) of b)
toestaan of voorschrijven dat het verschil 
wordt berekend per de datum van 
verkrijging van de aandelen of, bij 
verkrijging op verschillende data, per de 
datum waarop de onderneming een 
geassocieerde onderneming is geworden.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 1 bedoelde verplichting 
geldt niet voor ondernemingen of 
entiteiten die in het voorafgaande 
boekjaar een netto-omzet van minder dan 
500 miljoen EUR hebben gemaakt.

Or. en
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In het verslag hoeven geen 
betalingen te worden vermeld die minder 
dan 100 000 EUR bedragen of aan een 
project met een totale kostprijs van 
minder dan 25 miljoen EUR zijn 
toegewezen.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De in lid 1 bedoelde verplichting 
geldt niet voor ondernemingen of 
entiteiten die in het voorafgaande 
boekjaar een netto-omzet van minder dan 
500 miljoen EUR hebben gemaakt.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie herziet de tenuitvoerlegging 
en doeltreffendheid van dit hoofdstuk en 
brengt er verslag over uit, met name over 
de reikwijdte van de 
verslagleggingsverplichtingen en de 
modaliteiten van de verslaglegging op 
projectbasis. Bij de herziening moet ook

De Commissie herziet de tenuitvoerlegging 
en doeltreffendheid van dit hoofdstuk en 
brengt er verslag over uit, met name over 
de reikwijdte van de 
verslagleggingsverplichtingen en de 
modaliteiten van de verslaglegging op 
projectbasis. Bij de herziening moet ook 
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rekening worden gehouden met de 
internationale ontwikkelingen en moeten 
de gevolgen voor de concurrentiekracht en 
de veiligheid van de energievoorziening in 
aanmerking worden genomen. De 
herziening dient uiterlijk vijf jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn te zijn afgerond. Het verslag 
wordt, in voorkomend geval samen met 
een wetgevingsvoorstel, aan het Europees 
Parlement en de Raad voorgelegd.

rekening worden gehouden met de 
internationale ontwikkelingen en moeten 
de gevolgen voor de concurrentiekracht en 
de veiligheid van de energievoorziening in 
aanmerking worden genomen. De 
herziening dient uiterlijk drie jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn te zijn afgerond. Het verslag 
wordt, in voorkomend geval samen met 
een wetgevingsvoorstel, aan het Europees 
Parlement en de Raad voorgelegd.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
HOOFDSTUK 9 bis (nieuw) – Artikel 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK 9 bis
VERSLAGLEGGING PER LAND

Artikel 41 bis
Verslaglegging per land

1. Alle in bijlage I vermelde 
ondernemingsvormen worden verplicht 
aanvullende overzichten per land over 
hun activiteiten in andere landen op te 
stellen en openbaar te maken indien aan 
een van de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:
(a) de onderneming in kwestie is actief in 
een land waar geen rechtspersoon is 
opgericht;
(b) de onderneming in kwestie is in een 
land actief in de vorm van een joint 
venture;
2. Voor elke in lid 1 genoemde activiteit 
bevatten de verklaringen per land het 
volgende:
(a) netto-omzet;
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(b) kostprijs van de omzet (met inbegrip 
van waardecorrecties);
(c) bruto-omzetresultaat;
(d) verkoopkosten (met inbegrip van 
waardecorrecties);
(e) algemene beheerskosten (met inbegrip 
van waardecorrecties);
(f) overige bedrijfsopbrengsten;
(g) waardecorrecties op financiële vaste 
activa en op effecten die tot de vlottende 
activa behoren;
(h) resultaat na aftrek van belastingen;
(i) resultaat van het boekjaar.
3. De verklaringen per land worden 
opgesteld en openbaar gemaakt met 
betrekking tot het land waar de in lid 1 
genoemde activiteiten worden uitgevoerd.
4. De verklaringen per land worden 
jaarlijks opgesteld en openbaar gemaakt.
5. De in dit artikel vastgestelde 
verplichtingen gelden niet voor 
ondernemingen die in het voorafgaande 
boekjaar een netto-omzet van minder dan 
500 miljoen EUR hebben gemaakt.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 48 bis
Wijzigingen van Verordening (EG) 

nr. 1606/2002
Verordening (EG) nr. 1606/2002 wordt 
als volgt gewijzigd:
1. Artikel 3, lid 1, komt als volgt te luiden:
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"1. De Commissie beslist door middel van 
overeenkomstig artikel 5 bis vastgestelde 
gedelegeerde handelingen over de 
toepasselijkheid van internationale 
standaarden voor jaarrekeningen binnen 
de Unie.” 
2. Artikel 6 komt als volgt te luiden:
"Artikel 6
Uitoefening van gedelegeerde 
bevoegdheden
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
De in artikel 3, lid 1, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een periode 
van vijf jaar vanaf …+.
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 3, lid 1, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdige kennisgeving aan 
het Europees Parlement en de Raad.
5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van drie maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
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hebben medegedeeld dat zij daartegen 
geen bezwaar zullen maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met drie maanden 
verlengd.".
3. Artikel 7 komt als volgt te luiden:
"1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een regelgevend comité voor financiële 
verslaglegging, hierna "het comité" 
genoemd.
2. De Commissie treedt regelmatig in 
overleg met het comité en de bevoegde 
Commissie van het Europees Parlement 
over de status van feitelijke IASB-
projecten en alle daarmee verband 
houdende stukken die door de IASB zijn 
opgesteld, teneinde standpunten te 
coördineren en besprekingen over de 
goedkeuring van standaarden die uit deze 
projecten en documenten zouden kunnen 
voortvloeien, te vergemakkelijken.
3. De Commissie brengt naar behoren en 
tijdig verslag uit aan het comité indien zij 
voornemens is de goedkeuring van een 
standaard niet voor te stellen.".
_________________
+ PB: datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn invoegen.

Or. en

Motivering

De verwijzingen naar artikel 6, lid 2, in de artikelen 4 en 5 van Verordening 1606/2002 zullen 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.


