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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund 

Den 25 oktober 2011 offentliggjorde kommissionen ett förslag som ska ersätta och ändra 
redovisningsdirektiven (direktiven 78/660/EEG och 83/349/EEG) med det särskilda syftet att 
minsta den administrativa belastningen för små företag. 

De båda redovisningsdirektiven har funnits på plats under de senaste trettio åren och erbjuder 
en fullständig uppsättning regler för utarbetande av och innehåll i lagstadgade finansiella 
rapporter. Efter det att börsnoterade företag 2005 började omfattas av förordningen om 
internationell redovisningsstandard har de små och medelstora företagen de facto blivit de 
som huvudsakligen använder redovisningsdirektiven. 

Kommissionen föreslår att dessa båda direktiv ersätts med ett enda direktiv, som är bättre 
anpassat till de aktuella och framtida behoven hos dem som utarbetar och använder finansiella 
rapporter. Det aktuella förslaget kompletterar förslaget från 2009 om finansiella rapporter för 
mikroenheter, vilket Europaparlamentet antog den 13 december 2011.

Till följd av den konsekvensbedömning som genomfördes 2009–2011 är kommissionens mål 
att minska den administrativa belastningen med 25 procent fram till 2012. Kommissionen 
räknar med möjliga besparingar på 1,5 miljarder euro årligen för alla de företag som omfattas 
av direktivets tillämpningsområde.

Föredraganden anser att följande punkter är av särskild betydelse:

Överväganden

Först och främst anser föredraganden, när det gäller förslagets tillämpningsområde, att de 
höjda och inom hela EU harmoniserade tröskelvärdena för små företag (artikel 3) kommer att 
hjälpa dessa att dra nytta av enhetliga förutsättningar inom EU. Föredraganden ställer sig 
bakom en begränsning av redovisningsområdena i bilagorna och att det inte ska finnas några 
krav på lagstadgad revision.

Med avseende på medelstora och stora företag stöder föredraganden de föreslagna 
tröskelvärdena, men anser att medelstora och stora företag vidare ska åläggas att utarbeta en 
obligatorisk kassaflödesanalys, vilket skulle garantera å ena sidan tillräcklig information i 
god tid om läget i företagen, å andra sidan en bättre likviditetsförvaltning i de banker som 
finansierar dessa företag. Särskilt en obligatorisk och regelbundet granskad kassaflödesanalys 
skulle kunna utgöra en möjlig koppling till utvärderingen av bankernas inflöden i enlighet 
med det nya likviditetstäckningskravet enligt Basel III/översynen av kapitalresurserna (CRR). 

Föredraganden ger sitt starka stöd åt kommissionens förslag att minska byråkratin. Han anser 
att en ytterligare förenkling fortfarande är möjlig. Vissa av kommissionens aktuella förslag 
om att avlägsna det nationella utrymmet för skönsmässig bedömning skulle belasta 
näringslivet i medlemsstaterna. Därför föreslår föredragen att man behåller det nationella 
utrymmet för skönsmässig bedömning, eftersom ett avlägsnande inte verkar ge något 
mervärde åt förfarandet eller åt företagens redovisningar.
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När det gäller IFR-standarderna för små och medelstora företag stöder föredraganden 
kommissionens beslut att inte införa dessa. Det harmoniserade redovisningsdirektivet kommer 
att garantera att en välbeprövad standard för små och medelstora företag finns i Europa, 
vilken också kommer att återspegla den europeiska bolagsrättens särskilda kännetecken.

Föredraganden förordar att man inför ett obligatoriskt utarbetande av finansiella rapporter i 
enlighet med ett elektroniskt format som tjänar flera syften: eXtensible Business Reporting 
Language (XBRL), som Europaparlamentet redan tidigare efterfrågat i resolutionen 
”Lamfalussyuppföljning – framtida tillsynsstruktur” (2008/2148(INI)) och i resolutionen om 
småföretagsakten (2008/2237(INI)). Han anser att ett antal fördelar med ett harmoniserat 
elektroniskt format skulle kunna bidra till att skapa ett rapporteringssystem med en enda 
kontaktpunkt, något som används inom andra områden som exempelvis beskattning. Krav på 
XBRL skulle emellertid kunna bli en ganska stor belastning för många små företag, och 
därför föreslår föredraganden att det ska införas från och med 2018, efter en lämplig 
förberedelsetid (med deltagande av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 
Esma). 

Kommissionen föreslår nya länderbaserade och projektbaserade rapporteringskrav för stora 
företag och företag av allmänt intresse med verksamhet inom utvinningsindustrin eller inom 
avverkning av primärskog (redovisning av betalningar till offentliga myndigheter). 
Föredraganden stöder allmänt kommissionens mål att uppnå ökad insyn i exploateringen av 
naturresurser. Han anser dock att man måste välja ett välavvägt angreppssätt. Därför föreslår 
han en begränsning av tillämpningsområdet för denna bestämmelse till företag och enheter 
med en nettoomsättning på mer än 500 miljoner euro och till betalningar över 100 000 euro. 
Vid sidan av lagstiftningsförslagen skulle föredraganden vilja peka på det internationella 
transparensinitiativet inom utvinningsindustrin (EITI), som för närvarande samlar 35 länder, 
varav dock inget är EU-medlemsstat. Han skulle vilja uppmärksamma kommissionen och 
medlemsstaterna på att EU gemensamt skulle kunna närma sig detta initiativ.

Med målet att öka insynen i de största företagen inom icke-utvinningsindustrin och deras 
verksamhet över gränserna föreslår föredraganden att det ska införas en särskild landsspecifik 
rapportering (Country-by-country reporting, CBCR) med viktiga finansiella uppgifter för 
länder där företag är verksamma utan egna dotterbolag (eller separata juridiska enheter) eller 
genom samriskföretag. Tillämpningsområdet skulle vara begränsat på samma sätt som för 
utvinningsindustrin.

Slutligen skulle föredraganden vilja ändra förordning (EG) nr 1606/2002 i syfte att ge 
kommissionen rätt att besluta om tillämpligheten av internationella redovisningsstandarder 
med hjälp av delegerade akter i enlighet med bestämmelserna i Lissabonfördraget.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om årsbokslut, 
sammanställda redovisningar och rapporter 
i vissa typer av företag

Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om årsbokslut, 
sammanställda redovisningar och rapporter 
i vissa typer av företag och om ändring av 
förordning (EG) nr 1606/2002

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Medelstora och stora företag bör 
vara skyldiga att utarbeta en 
kassaflödesanalys, vilket skulle garantera 
att tillräcklig information ges i god tid om 
läget i företagen och att 
likviditetsförvaltningen i de banker som 
finansierar dessa företag förbättras.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Intresseföretag bör tas in i den (24) Intresseföretag bör tas in i den 
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sammanställda redovisningen med 
tillämpning av kapitalandelsmetoden. 
Medlemsstaterna bör ha rätt att tillåta eller 
kräva att gemensamt förvaltade företag tas 
in i den sammanställda redovisningen 
genom tillämpning av klyvningsmetoden.

sammanställda redovisningen med 
tillämpning av antingen
kapitalandelsmetoden eller metoden för 
det bokförda värdet. Medlemsstaterna bör 
ha rätt att tillåta eller kräva att gemensamt 
förvaltade företag tas in i den 
sammanställda redovisningen genom 
tillämpning av klyvningsmetoden.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Medlemsstaterna uppmanas att 
utveckla elektroniska system för 
offentliggörande som gör det möjligt för
företag att lämna in 
redovisningsuppgifter, inbegripet 
lagstadgade finansiella rapporter, endast 
en gång och i en form som låter flera 
användare enkelt ta del av och använda 
uppgifterna. Sådana system bör emellertid 
inte vara betungande för de små och 
medelstora företagen.

(27) Ett harmoniserat elektroniskt format
för rapportering skulle innebära stora 
fördelar för företag som är etablerade i 
unionen, eftersom det skulle underlätta 
inrättandet av ett rapporteringssystem 
med en enda kontaktpunkt, något som 
också skulle kunna användas inom andra 
områden. Därför bör upprättandet av
finansiella rapporter med hjälp av 
eXtensible Business Reporting Language 
(XBRL) bli obligatoriskt från och med 
den 1 januari 2018, efter en lämplig 
period med förberedelser och utprovning. 
Inrättandet av ett sådant system bör 
emellertid inte bli betungande för de små 
och medelstora företagen.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Rapporteringen bör tjäna till att 
underlätta för offentliga myndigheter i 
resursrika länder att genomföra 
EITI:s principer och kriterier30 och 
gentemot sina medborgare redogöra för 
betalningar sådana offentliga myndigheter 
mottar från företag som är verksamma i 
utvinningsindustrin eller inom avverkning 
av primärskog inom sin jurisdiktion. 
Rapporten bör ta med uppgifter på land-
och projektnivå, där ett projekt anses 
utgöra den lägsta nivån för en 
driftsredovisningsenhet och den nivå på 
vilken företagen upprättar löpande interna 
verksamhetsrapporter, som exempelvis en 
koncession, ett geografiskt 
avrinningsområde etc., och där betalningar 
avsatts för sådana projekt. I ljuset av det 
allmänna målet att främja god 
förvaltningssed i dessa länder, bör 
väsentlighetsbegreppet när det gäller 
betalningar som ska rapporteras bedömas 
med beaktande av den mottagande 
offentliga förvaltningen. Olika kriterier 
för väsentlighet skulle kunna utformas, 
exempelvis som ett absolut belopp, eller ett 
tröskelvärde uttryckt i procent (som 
betalningar över en viss procent av ett 
lands BNP), och dessa kan definieras 
genom en delegerad akt.
Rapporteringsbestämmelserna bör omfattas 
av en översyn och en rapport från 
kommissionen inom fem år efter det att 
direktivet träder i kraft. Översynen bör 
beakta bestämmelsernas effektivitet och ta 
hänsyn till internationella utvecklingar, 
inbegripet konkurrensfrågor och tryggad 
energiförsörjning. Översynen bör också 
beakta de erfarenheter som upprättare och 
användare av betalningsinformationen gjort 
och överväga huruvida det vore lämpligt 

(33) Rapporteringen bör tjäna till att 
underlätta för offentliga myndigheter i 
resursrika länder att genomföra 
EITI:s principer och kriterier30 och 
gentemot sina medborgare redogöra för 
betalningar sådana offentliga myndigheter 
mottar från företag som är verksamma i 
utvinningsindustrin eller inom avverkning 
av primärskog inom sin jurisdiktion. 
Rapporten bör ta med uppgifter på land-
och projektnivå, där ett projekt anses 
utgöra den lägsta nivån för en 
driftsredovisningsenhet och den nivå på 
vilken företagen upprättar löpande interna 
verksamhetsrapporter, som exempelvis en 
koncession, ett geografiskt 
avrinningsområde etc., och där betalningar 
avsatts för sådana projekt. När det gäller 
väsentlighet bör rapporten inte omfatta 
betalningar upp till 100 000 EUR eller 
betalningar som hänförts till ett projekt 
med en sammanlagd kostnad som är lägre 
än 25 miljoner EUR.
Rapporteringsbestämmelserna bör omfattas 
av en översyn och en rapport från 
kommissionen inom tre år efter det att 
direktivet träder i kraft. Översynen bör 
beakta bestämmelsernas effektivitet och ta 
hänsyn till internationella utvecklingar, 
inbegripet konkurrensfrågor och tryggad 
energiförsörjning. Översynen bör också 
beakta de erfarenheter som upprättare och 
användare av betalningsinformationen gjort 
och överväga huruvida det vore lämpligt 
att ta med ytterligare betalningsuppgifter 
som effektiva skattesatser och uppgifter om 
mottagaren (t.ex. bankkontouppgifter).
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att ta med ytterligare betalningsuppgifter 
som effektiva skattesatser och uppgifter om 
mottagaren (t.ex. bankkontouppgifter).

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För att ta hänsyn till framtida 
ändringar av medlemsstaternas lagstiftning 
och unionens lagstiftning om 
företagsformer bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
uppdatering av förteckningarna över 
företag som ingår i bilagorna I och II. 
Användningen av delegerade akter är 
också nödvändigt för att anpassa 
kriterierna för företagens storlek, eftersom 
inflationen med tiden undergräver deras 
faktiska värde. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under det förberedande arbetet, inbegripet 
på expertnivå. För att säkerställa en 
relevant och lämplig nivå på 
särredovisning av betalningar till offentliga 
myndigheter från utvinningsindustrin och 
företag verksamma inom avverkning av 
primärskog samt för att säkerställa en 
enhetlig tillämpning av detta direktiv bör 
kommissionen bemyndigas att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget för att specificera 
väsentlighetsbegreppet när det gäller 
betalningar.

(35) För att ta hänsyn till framtida 
ändringar av medlemsstaternas lagstiftning 
och unionens lagstiftning om 
företagsformer bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
att anpassa kriterierna för företagens 
storlek, eftersom inflationen med tiden 
undergräver deras faktiska värde, och att 
anta internationella 
redovisningsstandarder.
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1606/2002 av 
den 19 juli 2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder1

bör ändras på motsvarande sätt. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, inbegripet på expertnivå. För att 
säkerställa en relevant och lämplig nivå på 
särredovisning av betalningar till offentliga 
myndigheter från utvinningsindustrin och 
företag verksamma inom avverkning av 
primärskog samt för att säkerställa en 
enhetlig tillämpning av detta direktiv bör 
kommissionen bemyndigas att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget för att specificera 
väsentlighetsbegreppet när det gäller 
betalningar.

___________
1 EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.
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Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bemyndigas att 
anpassa de förteckningar över företag i 
bilagorna I och II som avses i punkt 1 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 42.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) tillverkningskostnad: inköpspriset för 
råmaterial, förbrukningsvaror och andra 
kostnader som är direkt hänförliga till 
posten i fråga. En rimlig andel av övriga 
kostnader som är indirekt hänförliga till 
posten i fråga kan ingå i den mån de hänför 
sig till produktionsperioden. 
Distributionskostnader ska inte tas med.

7) tillverkningskostnad: inköpspriset för 
råmaterial, förbrukningsvaror och andra 
kostnader som är direkt hänförliga till 
posten i fråga. En rimlig andel av övriga 
kostnader som är indirekt hänförliga till 
posten i fråga ska ingå i den mån de hänför 
sig till produktionsperioden. 
Distributionskostnader ska inte tas med.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Årsbokslutet ska utgöra en helhet och 1. Årsbokslutet ska utgöra en helhet och 
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ska för alla företag som ett minimum 
omfatta balansräkning, resultaträkning och
noter.

ska för alla företag som ett minimum 
omfatta balansräkning, resultaträkning,
noter och en kassaflödesanalys.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
eXtensible Business Reporting Language
1. Från och med den 1 januari 2018 ska 
samtliga finansiella rapporter utarbetas 
med hjälp av eXtensible Business 
Reporting Language (XBRL).
2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 42 för 
att specificera XBRL-formatet och det sätt 
på vilket denna bestämmelse ska 
genomföras i medlemsstaterna. Innan den 
delegerade akten antas ska Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(Esma) avge ett yttrande till 
kommissionen om specifikation av 
formatet.
3. Innan de delegerade akterna enligt 
punkt 2 antas ska kommissionen 
tillsammans med Esma göra en lämplig 
utvärdering av möjliga XBRL-format och 
genomföra lämpliga tester i alla 
medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Poster i resultat- och balansräkningarna 
ska läggas fram med beaktande av den 
rapporterade transaktionens eller 
överenskommelsens ekonomiska innebörd.

h) Poster i resultat- och balansräkningarna 
ska klassificeras och läggas fram med 
beaktande av inte enbart den juridiska 
formen utan också den rapporterade 
transaktionens eller överenskommelsens 
ekonomiska innebörd.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Vid redovisning, värdering,
uppställning och upplysning i årsbokslutet 
ska hänsyn tas till relevanta posters 
väsentlighet.

j) Vid uppställning och upplysning i 
årsbokslutet ska hänsyn tas till relevanta 
posters väsentlighet.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna får tillåta att 
anskaffnings- eller 
tillverkningskostnaderna för likartade 
lagertillgångar och andra likvärdiga poster, 
inräknat värdepapper, värderas antingen på 
grundval av vägda genomsnittspriser eller 
enligt FIFO-metoden (”först in – först ut”), 

8. Medlemsstaterna får tillåta att 
anskaffnings- eller 
tillverkningskostnaderna för likartade 
lagertillgångar och andra likvärdiga poster, 
inräknat värdepapper, värderas antingen på 
grundval av vägda genomsnittspriser eller 
enligt FIFO-metoden (”först in – först ut”), 
LIFO-metoden (”sist in – först ut”) eller 
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eller någon annan jämförbar metod. någon annan jämförbar metod.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 11 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En avsättning ska motsvara den bästa 
uppskattningen av de kostnader som 
sannolikt kommer att uppstå, eller när det 
gäller en skuld, det belopp som krävs för 
att reglera den på balansdagen.

En avsättning ska motsvara den bästa 
objektiva uppskattningen av de kostnader 
som sannolikt kommer att uppstå eller, när 
det gäller en skuld, det belopp som krävs
för att reglera den på balansdagen.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Kassaflödesanalys

1. Finansiella rapporter ska innehålla en 
kassaflödesanalys.
2. Kassaflödesanalysen ska ge 
information om förändringar när det 
gäller kontanter och likvida poster inom 
en enhet under en rapporteringsperiod, 
med separata uppgifter om förändringar 
inom drift, investeringar och finansiell 
verksamhet. Kassaflödesanalysen får inte 
vara äldre än sex månader.
3. Punkt 1 ska inte tillämpas på små 
företag och små företagsgrupper enligt 
definitionerna i artikel 3.1 respektive 3.4.
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Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) viktiga händelser som har inträffat 
efter räkenskapsårets slut,

utgår

Or. en

Motivering

Dubblering av bestämmelserna i artikel 17.1 f.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. I den sammanställda redovisningen ska 
för de företag som omfattas av denna anges 
tillgångar, skulder, ekonomisk ställning 
och resultat, som om dessa företag utgjorde 
ett enda företag.

7. I den sammanställda redovisningen ska 
för de företag som omfattas av denna anges 
tillgångar, skulder, ekonomisk ställning, 
kassaflödesanalys och resultat, som om 
dessa företag utgjorde ett enda företag.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När denna artikel tillämpas för första 
gången ska intresseföretaget redovisas i 
den sammanställda balansräkningen till ett 
belopp som motsvarar den andel av 

2. När denna artikel tillämpas för första 
gången ska intresseföretaget redovisas i 
den sammanställda balansräkningen på ett 
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intresseföretagets egna kapital som 
ägarintresset representerar. Skillnaden 
mellan detta belopp och det bokförda 
värdet beräknat enligt kapitlen 2 och 3 ska 
anges särskilt i den sammanställda 
balansräkningen eller i en not till den 
sammanställda redovisningen. Skillnaden 
ska beräknas med hänsyn till förhållandena 
vid den tidpunkt då metoden tillämpas 
första gången.

av följande två sätt:

a) Till sitt bokförda värde, beräknat enligt 
kapitlen 2 och 3. Skillnaden mellan detta 
värde och det belopp som motsvarar 
ägarintressets andel av intresseföretagets 
egenkapital ska anges särskilt i den 
sammanställda balansräkningen eller i en 
not till den sammanställda redovisningen. 
Skillnaden ska beräknas med hänsyn till 
förhållandena vid den tidpunkt då 
metoden tillämpas första gången.
b) Till ett belopp som motsvarar den andel 
av intresseföretagets egna kapital som 
ägarintresset representerar. Skillnaden 
mellan detta belopp och det bokförda 
värdet beräknat enligt kapitlen 2 och 3 ska 
anges särskilt i den sammanställda 
balansräkningen eller i en not till den 
sammanställda redovisningen. Skillnaden 
ska beräknas med hänsyn till förhållandena 
vid den tidpunkt då metoden tillämpas 
första gången.

En medlemsstat får föreskriva att 
antingen led a eller led b ska tillämpas. I 
den sammanställda balansräkningen eller 
i noterna till redovisningen ska anges 
huruvida led a eller led b har tillämpats.

Dessutom får medlemsstaterna tillåta eller 
kräva att skillnaden beräknas med hänsyn 
till förhållandena vid den tidpunkt då 
aktierna eller andelarna förvärvades eller, 
om andelarna förvärvats i två eller flera 
steg, den tidpunkt då företaget blev ett 
intresseföretag.

Dessutom får medlemsstaterna med 
avseende på leden a och b ovan tillåta 
eller kräva att skillnaden beräknas med 
hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt 
då aktierna eller andelarna förvärvades 
eller, om andelarna förvärvats i två eller 
flera steg, den tidpunkt då företaget blev ett 
intresseföretag.

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Skyldigheten enligt punkt 1 ska inte 
tillämpas på något företag eller någon 
enhet vars nettoomsättning uppgått till 
mindre än 500 miljoner EUR under det 
föregående räkenskapsåret.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Rapporten ska inte omfatta 
betalningar upp till 100 000 EUR eller 
betalningar som hänförts till ett projekt 
med en sammanlagd kostnad som är lägre 
än 25 miljoner EUR.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Skyldigheten enligt punkt 1 ska inte 
tillämpas på något företag eller någon 
enhet vars nettoomsättning uppgått till 
mindre än 500 miljoner EUR under det 
föregående räkenskapsåret.
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Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se över detta kapitels 
genomförande och effektivitet och 
rapportera om detta, i synnerhet vad gäller 
rapporteringskravens omfång och hur 
rapporteringen genomförs på projektbas. 
Översynen ska också beakta internationella 
utvecklingar och effekterna på 
konkurrenskraft och en trygg 
energiförsörjning. Den ska slutföras senast 
fem år efter den dag då detta direktiv 
träder i kraft. Rapporten ska läggas fram 
inför Europaparlamentet och rådet, där så 
är lämpligt åtföljd av ett lagförslag.

Kommissionen ska se över detta kapitels 
genomförande och effektivitet och 
rapportera om detta, i synnerhet vad gäller 
rapporteringskravens omfång och hur 
rapporteringen genomförs på projektbas. 
Översynen ska också beakta internationella 
utvecklingar och effekterna på 
konkurrenskraft och en trygg 
energiförsörjning. Den bör slutföras senast 
tre år efter den dag då detta direktiv träder 
i kraft. Rapporten ska läggas fram för
Europaparlamentet och rådet, där så är 
lämpligt åtföljd av ett lagförslag.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Kapitel 9a (nytt) – artikel 41a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL 9a
Landsspecifik rapportering

Artikel 41a
Landsspecifik rapportering

1. Alla typer av företag enligt 
förteckningen i bilaga 1 ska vara skyldiga 
att upprätta och offentliggöra särskilda 
landsspecifika rapporter om sin 
verksamhet i andra länder om något av 
följande villkor är uppfyllt:
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a) Det berörda företaget är verksamt i ett 
land där ingen juridisk enhet inrättats.
b) Det berörda företaget är verksamt i ett 
land i form av ett samriskföretag.
2. För varje verksamhet enligt punkt 1 ska 
de landsspecifika rapporterna innehålla 
uppgifter om följande:
a) Nettoomsättning.
b) Kostnad för sålda varor (inklusive 
värdejusteringar).
c) Bruttoresultat.
d) Försäljningskostnader (inklusive 
värdejusteringar).
e) Administrationskostnader (inklusive 
värdejusteringar).
f) Övriga rörelseintäkter.
g) Värdejusteringar i fråga om finansiella 
tillgångar och kortfristiga placeringar.
h) Resultat före skatt.
i) Räkenskapsårets resultat.
3. De landsspecifika rapporterna ska 
upprättas och offentliggöras med 
avseende på varje land där verksamhet 
enligt punkt 1 bedrivs.
4. De landsspecifika rapporterna ska 
upprättas och offentliggöras varje år.
5. Skyldigheterna enligt denna artikel ska 
inte tillämpas på företag vars 
nettoomsättning uppgått till mindre än 
500 miljoner EUR under det föregående 
räkenskapsåret.

Or. en
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Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 48a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 48a
Ändringar av förordning (EG) 

nr 1606/2002
Förordning (EG) nr 1606/2002 ska 
ändras på följande sätt:
1. Artikel 3.1 ska ersättas med följande:
”1. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 5a besluta om 
internationella redovisningsstandarders 
tillämplighet inom unionen.”
2. Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6
Utövande av delegerade befogenheter

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.1 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år 
från och med den …+.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
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5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3.1 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av tre månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med tre månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.”
3. Artikel 7 ska ersättas med följande:
”1. Kommissionen ska biträdas av en 
föreskrivande kommitté för 
redovisningsfrågor, nedan kallad 
kommittén.
2. Kommissionen ska regelbundet stå i 
kontakt med kommittén och med det 
ansvariga utskottet i Europaparlamentet i 
fråga om statusen för pågående 
IASB-projekt och alla därmed 
sammanhängande dokument som 
utfärdats av IASB, för att samordna 
ståndpunkter och underlätta diskussioner 
om antagandet av de standarder som 
projekten och dokumenten kan ge upphov 
till.
3. Kommissionen ska i vederbörlig 
ordning och i god tid rapportera till 
kommittén om den har för avsikt att inte 
föreslå att en standard ska antas.”
___________
+ EUT: Vänligen för in det datum då detta 
direktiv träder i kraft.

Or. en

Motivering

Hänvisningarna till artikel 6.2 i artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 1606/2002 kommer 
att ändras på motsvarande sätt.


