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Ændringsforslag 17
Thomas Mann

Forslag til direktiv
–

Kommissionens forslag Forslag til forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. de

Ændringsforslag 18
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Behovet for at forbedre selskabers 
offentliggørelse af sociale og miljømæssige 
oplysninger ved at fremsætte et forslag til 
en retsakt på dette område blev gentaget i 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget "En ny EU-strategi 2011-
2014 for virksomhedernes sociale 
ansvar"10, som blev vedtaget den 25. 
oktober 2011.

(2) Behovet for at forbedre selskabers 
offentliggørelse af sociale og miljømæssige 
oplysninger ved at fremsætte et forslag til 
en retsakt på dette område blev gentaget i 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget "En ny EU-strategi 2011-
2014 for virksomhedernes sociale 
ansvar"10, som blev vedtaget den 25. 
oktober 2011. Parlamentet deler dog på 
ingen måde denne holdning, navnlig hvad 
angår små og mellemstore virksomheder. 
Parlamentet afviser kategorisk 
indberetningskravet for socialt og 
miljømæssigt engagement, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder, idet 
det fører til mere bureaukrati og store 
omkostninger og hindrer det sociale og 
miljømæssige engagement i stedet for at 
fremme det.

__________________ __________________
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10 KOM(2011) 681 endelig af 25. oktober 
2011.

10 KOM(2011) 681 endelig af 25. oktober 
2011.

Or. de

Ændringsforslag 19
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Europa-Parlamentet præciserede i 
sin beslutning af 6. februar 2013 om 
virksomhedernes sociale ansvar 
(2012/2097(INI)), at velgørende 
foranstaltninger som led i 
virksomhedernes sociale ansvar i et frit 
samfund aldrig må gøres til en pligt, da 
dette ville føre til, at viljen til at yde 
velgørenhed aftager.

Or. de

Ændringsforslag 20
Philippe De Backer

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.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 21
Philippe Boulland

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 
virksomhedernes og deres 
dattervirksomheders sociale investeringer 
helt nøjagtigt er foretaget.

Or. fr

Ændringsforslag 22
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 6

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.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 23
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 6

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) Hvor det er relevant, kan selskaberne
offentliggøre 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.

Or. en

Ændringsforslag 24
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 6

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 

(6) Med henblik på at styrke konsistensen
samt øge gennemsigtigheden og 
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 
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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.

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 under hensyntagen til selskabets 
værdikæde som helhed.

Or. en

Ændringsforslag 25
Richard Howitt

Forslag til direktiv
Betragtning 6

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,
kønsfordeling, 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.

Or. en

Ændringsforslag 26
Philippe Boulland
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Forslag til direktiv
Betragtning 6

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 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.

Or. fr

Ændringsforslag 27
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Selskaber og navnlig selskaber inden 
for gruppen af små og mellemstore 
virksomheder må ikke på nogen måde 
forpligtes til at afgive en ikke-finansiel 
redegørelse for deres frivillige sociale 
aktiviteter. Det ville medføre 
uforholdsmæssigt store bureaukratiske 
omkostninger, nedlæggelse af 
arbejdspladser og true virksomhedernes 
sociale engagement i stedet for at fremme 
det.

Or. de
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Ændringsforslag 28
Richard Howitt

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Med henblik på at fremme 
ligebehandling af arbejdstagere bør 
medlemsstaterne opfordre store selskaber 
til at fastlægge en mangfoldighedspolitik 
med mellem- og langfristede mål.

Or. en

Ændringsforslag 29
Thomas Mann

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) Selskabet kan frivilligt fremlægge 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 
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Initiative. Initiative.

Or. de

Ændringsforslag 30
Philippe Boulland

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 
Initiative.

(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 
Initiative, eller på grundlag af en række 
kvantificerbare og sektorbestemte sociale 
kriterier godkendt af EU som en "social 
mærkning".

Or. fr

Ændringsforslag 31
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Selskaberne bør fremlægge 
detaljerede oplysninger om de alvorlige 
følger, der med størst sandsynlighed vil 
kunne manifestere sig, samt alle de 
alvorlige følger, der allerede har 
manifesteret sig. Følgernes alvor skal 
vurderes ud fra deres omfang og grad 
samt antallet af tidligere, aktuelt eller 
fremtidigt berørte personer, således at en 
negativ følge genoprettes til en situation, 
som er mindst den samme eller svarer til 
situationen, inden den negative følge 
indtrådte.

Or. en

Ændringsforslag 32
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) 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.

Or. fr

Ændringsforslag 33
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 34
Philippe Boulland

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 
bindende 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.

Or. fr

Ændringsforslag 35
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Kravet om offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger omfatter ligeledes 
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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.

Or. fr

Ændringsforslag 36
Philippe De Backer

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 37
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 

(11) Omfanget af disse ikke-finansielle 
indberetningskrav bør defineres ud fra 
selskabets gennemsnitlige antal ansatte, 
samlede aktiver og omsætning. SMV'er bør 
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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.

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 86 mio. EUR eller en
årlig omsætning på 100 mio. EUR.

Or. de

Begrundelse

Artikel 2 i bilag til henstilling 2003/361/EF definerer små og mellemstore virksomheder. Efter 
at Kommissionen har fordoblet antallet af ansatte, er det naturligt også at fordoble 
kriterierne om en årlig omsætning på 50 mio. og en årlig balance på 43 mio.

Ændringsforslag 38
Thomas Mann

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 store
selskaber med mere end 1 000 ansatte i 
gennemsnit og med en samlet balance på
40 mio. EUR eller en nettoomsætning på
80 mio. EUR.

Or. de

Ændringsforslag 39
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

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

(11a) For at maksimere den fælles værdi, 
optimere bæredygtigheden og øge 
relevansen, konsistensen og 
sammenligneligheden af ikke-finansielle 
oplysninger fra selskaberne skal 
Kommissionen i samarbejde med 
Parlamentet og Rådet senest 12 måneder 
efter vedtagelsen af direktivet og med 
prioriteter, der er baseret på en samlet 
risikovurdering, give sektorspecifik og 
horisontal vejledning om brugen af 
egnede nøgleresultatindikatorer og 
metoder til ressourcemåling samt om de 
internationale rammer, specielt hvad 
angår virksomhedernes ansvar med 
hensyn til rettigheder og værdier, som er 
beskyttet i henhold til folkeretlige normer.

Or. en

Begrundelse

Denne vejledning er så vigtig, at lovgiverne bør inddrages.

Ændringsforslag 40
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Nogle af de selskaber og grupper, 
som falder ind under anvendelsesområdet 
for direktiv 78/660/EØF og direktiv 
83/349/EØF, udarbejder allerede ikke-
finansielle rapporter på frivilligt 
grundlag. Disse selskaber bør ikke være 
underlagt kravet om at medtage en ikke-
finansiel redegørelse i deres årsberetning, 
forudsat at rapporten vedrører det samme 
regnskabsår, dækker mindst det samme 
indhold, som der kræves i dette direktiv, 

udgår
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og er knyttet som bilag til årsberetningen.

Or. en

Ændringsforslag 41
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Forskellige kompetencer og 
synspunkter blandt medlemmerne af de 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer fremmer en sund 
forståelse af den forretningsmæssige 
organisation og 
forretningsanliggenderne. Det gør det 
muligt for medlemmerne af disse organer 
at udsætte ledelsens beslutninger for 
konstruktive udfordringer og forblive 
åben for nye idéer, idet ensartede 
synspunkter blandt medlemmerne, den 
såkaldte gruppetankegang, undgås. 
Dermed gøres tilsynet med ledelsen mere 
effektivt, og det bidrager til en vellykket 
ledelse af selskabet. Derfor er det vigtigt 
at øge gennemsigtigheden for så vidt 
angår de mangfoldighedspolitikker, som 
selskaberne anvender. Markedet vil 
således blive gjort bekendt med selskabets 
ledelsespraksis og dermed lægge et 
indirekte pres på selskaberne for at få 
mere mangfoldigt sammensatte 
bestyrelser.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 42
Thomas Mann

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.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 43
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 16

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 

udgår
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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.

Or. en

Ændringsforslag 44
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 16

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 
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. Disse selskaber 
opfordres til at konsultere EU's 
mangfoldighedschartre.

Or. en



AM\1008018DA.doc 19/47 PE522.825v01-00

DA

Ændringsforslag 45
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 46
Philippe De Backer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

Hvor det er relevant, kan selskaberne
medtage en ikke-finansiel redegørelse, der 
indeholder oplysninger om 
miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Or. en

Ændringsforslag 47
Evelyn Regner
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

Et selskab, hvis gennemsnitlige antal 
ansatte i løbet af regnskabsåret overstiger
250, 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, 
ligestillingsspørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse under 
hensyntagen til virksomhedens 
værdikæde, herunder:

Or. de

Ændringsforslag 48
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

Et selskab, hvis gennemsnitlige antal 
ansatte i løbet af regnskabsåret overstiger 
500, og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overstiger 86 mio. EUR, 
eller hvis årlige omsætning overstiger 100
mio. EUR, skal i denne redegørelse 
medtage en ikke-finansiel redegørelse, der 
i det mindste indeholder oplysninger om 
miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og 
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miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Or. de

Begrundelse

Artikel 2 i bilag til henstilling 2003/361/EF definerer små og mellemstore virksomheder. Efter 
at Kommissionen har fordoblet antallet af ansatte, er det naturligt også at fordoble 
kriterierne om en årlig omsætning på 50 mio. og en årlig balance på 43 mio.

Ændringsforslag 49
Thomas Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

Et stort selskab, hvis gennemsnitlige antal 
ansatte i løbet af regnskabsåret overstiger
1 000, og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overstiger 40 mio. EUR, 
eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 80 mio. EUR, skal i 
denne redegørelse medtage en ikke-
finansiel redegørelse, der i det mindste 
indeholder oplysninger om spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Or. de

Ændringsforslag 50
Sari Essayah
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

Et børsnoteret selskab, hvis 
gennemsnitlige antal ansatte i løbet af 
regnskabsåret overstiger 500, og hvis 
samlede balance på statustidspunktet 
overstiger 40 mio. EUR, eller hvis 
nettoomsætning på samme tidspunkt 
overstiger 80 mio. EUR, skal i denne 
redegørelse medtage en ikke-finansiel 
redegørelse eller en henvisning til en ikke-
finansiel redegørelse, der i det mindste 
indeholder oplysninger om forhold, der er 
væsentlige for at forstå selskabets 
udvikling, resultat eller stilling, herunder
miljøspørgsmål og personalespørgsmål, og 
på frivillig basis også eksempelvis sociale 
spørgsmål samt spørgsmål vedrørende 
respekt for menneskerettighederne, 
bekæmpelse af korruption og bestikkelse, 
herunder:

Or. en

Begrundelse

The new requirements would be quite heavy on medium sized companies that are not engaged 
in global business and do not have international investors as stakeholders. The reporting 
requirement covering non-listed, medium sized companies would cause too much costs and 
administrative burden to these companies. Companies of this size doing basically business 
locally do not even have the expertise or systems in place to gather this kind of information to 
be analyzed and reported. Further, the estimates as regards balance sheet total and net 
turnover are set too low; these thresholds will be met basically in every company that has 
500+ employees.

Ændringsforslag 51
Philippe Boulland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

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 indeholder såvel
oplysninger om miljøspørgsmål som 
oplysninger om sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Or. fr

Ændringsforslag 52
Richard Howitt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en beskrivelse af selskabets politikker på 
disse områder

i) en beskrivelse af selskabets politikker og 
en strategiplan for opnåelse af målene på 
disse områder

Or. en

Ændringsforslag 53
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Only material information should be reported. Companies should have the possibility to 
assess what is considered being material information as regards their business and branch. 
There should not be a generic obligation towards all companies to report on large amount of 
non-financial issues.Requirement of the disclosure of information on risks would obligate 
companies to reveal sensitive business information. Companies should not be made to explain 
why they do not pursue certain policies but sufficient usage of comply or explain -principle 
would require companies to simply explain why they do not report on certain issues.

Ændringsforslag 54
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

de risici, som er forbundet med selskabets 
aktiviteter, produkter, tjenesteydelser, 
personale, anlægsaktiver og
forretningsforbindelser, og hvordan 
selskabet håndterer disse risici.

Or. en

Begrundelse

I kølvandet på de tilfælde, hvor bygninger er kollapset, er det vigtigt, at selskaberne er 
forpligtet til at offentliggøre risici vedrørende deres anlægsaktiver.
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Ændringsforslag 55
Ole Christensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en beskrivelse af de negative følger af 
selskabets aktiviteter på disse områder 
under hensyntagen til selskabets samlede 
forsyningskæde.

Or. en

Ændringsforslag 56
Philippe Boulland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de sociale investeringers nøjagtige 
destination

Or. fr

Ændringsforslag 57
Ole Christensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en beskrivelse af, hvordan selskabet har 
forfulgt sine politikker på disse områder i 
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forhold til dets leverandører og 
underleverandører, herunder oplysninger 
om de af selskabets aktiviteter, der 
omfatter dets leverandører og 
underleverandører, og som er blevet 
pålagt bøder og sanktioner for 
overtrædelse af EU-lovgivningen, 
herunder, men ikke begrænset til, 
sociallovgivningen, transportlovgivningen 
og miljølovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 58
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 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.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 59
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 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.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 60
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 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 indberetter 
oplysninger om et eller flere af disse 
områder, skal det fremlægge en 
begrundelse derfor.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår, at den ikke-finansielle redegørelse bør indgå i redegørelsen i 
årsberetningen. Det betyder i grunden, at den ikke-finansielle redegørelse bør indgå i 
årsberetningen. Ligesom det begrundes senere, at den "omfattende rapport … på grundlag af 
nationale, EU-baserede eller internationale rammer… ikke bør være en obligatorisk del af 
årsberetning", kunne denne kortere ikke-finansielle redegørelse offentliggøres adskilt fra 
årsberetningen.

Ændringsforslag 61
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 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.

Selskabet kan fremlægge disse oplysninger 
på grundlag af nationale, EU-baserede eller 
internationale rammer eller på grundlag af
en række kvantificerbare og
sektorbaserede sociale kriterier, som EU
har godkendt i form af en "social
mærkning", og det skal i givet fald 
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præcisere, hvilken ramme oplysningerne er 
baseret på.

Or. fr

Ændringsforslag 62
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) Medlemsstaterne sikrer, at retlige 
og/eller administrative procedurer til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold 
til dette direktiv indføres, bekendtgøres og 
gøres 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.

Or. en

Ændringsforslag 63
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra c – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

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

Or. en

Ændringsforslag 64
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra c – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 65
Evelyn Regner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landeopdelt rapportering
2a. I noterne til deres regnskaber skal 
store selskaber og alle virksomheder af 
interesse for offentligheden offentliggøre 
følgende oplysninger på et konsolideret 
grundlag for regnskabsåret for hver 
medlemsstat og hvert tredjeland, hvori de 
er etableret:
a) navn, aktiviteternes art og geografisk 



PE522.825v01-00 30/47 AM\1008018DA.doc

DA

beliggenhed
b) omsætning
c) antal ansatte i fuldtidsækvivalenter
d) køb og salg
e) resultat før skat
f) skat af resultatet
g) modtagne offentlige tilskud.

Or. en

Ændringsforslag 66
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen giver i samarbejde med 
Parlamentet og Rådet senest 12 måneder 
efter vedtagelsen af direktivet og med 
prioriteter, der er baseret på en samlet 
risikovurdering, sektorspecifik vejledning 
og vejledning om metoder og anvendelse 
af internationale standarder og ikke-
finansielle resultatindikatorer, jf. artikel 
46, stk. 1, for at bistå virksomhederne med 
deres rapportering.

Or. en

Begrundelse

Denne vejledning er så vigtig, at lovgiverne bør inddrages.

Ændringsforslag 67
Philippe De Backer
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b– afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Har et selskab udarbejdet en omfattende 
rapport vedrørende det samme 
regnskabsår på grundlag af nationale, 
EU-baserede eller internationale rammer, 
som dækker de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, litra b), er selskabet 
fritaget for kravet om udarbejdelse af en 
ikke-finansiel redegørelse i henhold til 
stk. 1, litra b), forudsat at denne rapport 
er en del af årsberetningen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 68
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b– afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Har et selskab udarbejdet en omfattende
rapport vedrørende det samme regnskabsår 
på grundlag af nationale, EU-baserede eller 
internationale rammer, som dækker de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
b), er selskabet fritaget for kravet om 
udarbejdelse af en ikke-finansiel 
redegørelse i henhold til stk. 1, litra b), 
forudsat at denne rapport er en del af 
årsberetningen.

Har et selskab udarbejdet en særskilt
rapport vedrørende det samme regnskabsår 
på grundlag af nationale, EU-baserede eller 
internationale rammer, som dækker de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
b), er selskabet fritaget for kravet om 
udarbejdelse af en ikke-finansiel 
redegørelse i henhold til stk. 1, litra b), 
forudsat at denne særskilte rapport

a) er en del af eller nævnt i 
årsberetningen eller
b) er offentligt tilgængelig på selskabets 
hjemmeside, efter at årsberetningen er 
blevet offentliggjort
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Or. en

Begrundelse

In Finland and in Sweden the annual report of the company is material subject to full audit. If 
the sustainability report (here: separate report) is being made part of the annual report, it 
becomes subject to full audit. This would cause companies substantial costs in the form of 
increased audit fees. Therefore companies should have the option to not include the 
sustainability report to the annual report. Further, should the separate report be mandatorily 
published similarly with the annual report, this would cause serious problems for companies 
as nowadays sustainability reports are finalized later than the annual report.

Ændringsforslag 69
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en beskrivelse af selskabets 
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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forslaget til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer 
indeholder allerede delvist overlappende indberetningskrav. Der bør i første omgang 
opfordres til nationale initiativer, som søger at fremme disse spørgsmål på grundlag af 
lovgivning og kodekser for virksomhedsledelse, og hvis det senere skønnes nødvendigt, kan 
det overvejes at indføre foranstaltninger på europæisk plan. Såfremt dette stykke ikke udgår, 
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bør der anvendes tilsvarende tærskler for forpligtelsen til at indberette ikke-finansielle 
forhold.

Ændringsforslag 70
Thomas Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en beskrivelse af selskabets 
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.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 71
Philippe De Backer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en beskrivelse af selskabets 
mangfoldighedspolitik for dets 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 

en beskrivelse af selskabets 
mangfoldighedspolitik for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
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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.

baggrund, målene for denne 
mangfoldighedspolitik, hvordan den 
gennemføres, og hvilke resultater der er 
opnået i rapporteringsperioden.

Or. en

Ændringsforslag 72
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en beskrivelse af selskabets 
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.

en beskrivelse af selskabets 
mangfoldighedspolitik for alle dets
organer, navnlig dets administrative, 
ledelsesmæssige og tilsynsførende organer,
for så vidt angår alder, køn, geografisk 
diversitet, handicap, race eller etnisk 
oprindelse, 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.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen begrundelse for kun at anvende mangfoldighedspolitikker i forhold til 
administrative, ledelsesmæssige og tilsynsførende organer. Der skal anvendes 
mangfoldighedspolitikker på alle niveauer.
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Ændringsforslag 73
Richard Howitt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en beskrivelse af selskabets 
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.

en beskrivelse af selskabets 
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, og 
strategien for opnåelse af 
mangfoldighedspolitikkens mål. Hvis 
selskabet ikke har en sådan politik, skal 
redegørelsen indeholde en klar begrundelse 
for, hvorfor det forholder sig således.

Or. en

Ændringsforslag 74
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 53 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver ikke selskaber, 
hvis værdipapirer er optaget til handel på 
et reguleret marked, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 
14, i direktiv 2004/39/EF, mulighed for at 
benytte sig af fritagelserne i dette direktivs 
artikel 1a, 11 og 27, artikel 43, stk. 1, nr. 

udgår
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7a og 7b, artikel 46, stk. 3, samt artikel 47 
og 51.

Or. de

Ændringsforslag 75
Philippe Boulland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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.

Or. fr

Ændringsforslag 76
Philippe De Backer

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

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, eller hvis nettoomsætning på 

Redegørelsen kan indeholde en ikke-
finansiel redegørelse, der i det mindste 
indeholder oplysninger om 
miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
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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:

korruption og bestikkelse, herunder:

Or. en

Ændringsforslag 77
Thomas Mann

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

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, 
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:

Modervirksomheder for virksomheder, der 
indgår i det konsoliderede regnskab, hvis 
samlede antal ansatte i løbet af 
regnskabsåret overstiger 1 000 i 
gennemsnit, og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overskrider 40 mio. EUR, 
eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 80 mio. EUR, skal i 
redegørelsen medtage en ikke-finansiel 
redegørelse, der i det mindste indeholder 
oplysninger om spørgsmål vedrørende 
respekt for menneskerettighederne, 
bekæmpelse af korruption og bestikkelse, 
herunder:

Or. de

Ændringsforslag 78
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

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, 
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:

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 86 mio. EUR, 
eller hvis årlige omsætning overstiger 100
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:

Or. de

Begrundelse

Artikel 2 i bilag til henstilling 2003/361/EF definerer små og mellemstore virksomheder. Efter 
at Kommissionen har fordoblet antallet af ansatte, er det naturligt også at fordoble 
kriterierne om en årlig omsætning på 50 mio. og en årlig balance på 43 mio.

Ændringsforslag 79
Evelyn Regner

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

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, 
eller hvis nettoomsætning på samme 

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 20 mio. EUR, 
eller hvis nettoomsætning på samme 
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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:

tidspunkt overstiger 40 mio. EUR, skal i 
redegørelsen medtage en ikke-finansiel 
redegørelse, der i det mindste indeholder 
oplysninger om miljøspørgsmål, sociale 
spørgsmål, ligestillingsspørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Or. de

Ændringsforslag 80
Sari Essayah

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

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, 
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:

Børsnoterede 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 40 mio. 
EUR, eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 80 mio. EUR, skal i 
redegørelsen medtage en ikke-finansiel 
redegørelse eller en henvisning til en ikke-
finansiel redegørelse, der i det mindste 
indeholder oplysninger om forhold, der er 
væsentlige for at forstå selskabets 
udvikling, resultat eller stilling, herunder
miljøspørgsmål og personalespørgsmål, og 
på frivillig basis også eksempelvis sociale 
spørgsmål samt spørgsmål vedrørende 
respekt for menneskerettighederne, 
bekæmpelse af korruption og bestikkelse, 
herunder:

Or. en
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Ændringsforslag 81
Philippe Boulland

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

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, 
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:

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, 
eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 40 mio. EUR, skal i 
redegørelsen medtage en ikke-finansiel 
redegørelse, der indeholder såvel
oplysninger om miljøspørgsmål som 
oplysninger om sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Or. fr

Ændringsforslag 82
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 83
Philippe Boulland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de sociale investeringers nøjagtige 
destination

Or. fr

Ændringsforslag 84
Philippe De Backer

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 85
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis virksomhederne, der indgår i det 
konsoliderede regnskab, som helhed ikke 

udgår
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forfølger politikker på et eller flere af 
disse områder, skal virksomheden 
fremlægge en begrundelse for, hvorfor 
den ikke forfølger sådanne politikker.

Or. de

Ændringsforslag 86
Sari Essayah

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
indberetter oplysninger om et eller flere af 
disse områder, skal virksomheden 
fremlægge en begrundelse derfor.

Or. en

Ændringsforslag 87
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Begrundelsen skal indeholde en 
risikovurdering af beslutningen om ikke 
at forfølge politikker på disse områder.
Selskabernes aktiviteters indvirkning på 
samfundet skal omfatte de virkninger, der 
forårsages af det rapporterende selskab 
såvel som af andre selskaber, der er 
knyttet til det rapporterende selskab 
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gennem forretningsforbindelser, såsom 
joint venture-initiativer og forsynings- og 
underleverandørkæderne.
Kommissionen vedtager derfor ved hjælp 
af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel [49 i det 
nye direktiv 2013/34] inden udgangen af 
2015 og ajourfører regelmæssigt 
retningslinjer for anvendelsen af 
foranstaltningerne i dette direktiv 
vedrørende den ikke-finansielle 
redegørelse. Disse retningslinjer bygger 
på 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. Disse retningslinjer skal 
indeholde nøgleresultatindikatorer i 
spørgsmål om, hvilke oplysninger der skal 
forelægges. De nøgleresultatindikatorer, 
som er udviklet for at måle virkningerne 
af selskabets aktivitet, skal mindst omfatte 
arealanvendelse, vandforbrug,
drivhusgasemissioner og 
materialeforbrug. Retningslinjerne skal 
indeholde generelle bestemmelser såvel 
som sektorbaserede bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 88
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som stk. 4 og 5: b) Følgende indsættes som stk. 4, 5 og 6:
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Or. en

Ændringsforslag 89
Philippe De Backer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Har en modervirksomhed udarbejdet en 
omfattende rapport vedrørende det samme 
regnskabsår for hele gruppen af 
konsoliderede virksomheder på grundlag 
af nationale, EU-baserede eller 
internationale rammer, som dækker de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
tredje afsnit, er modervirksomheden 
fritaget for kravet om udarbejdelse af en 
ikke-finansiel redegørelse i henhold til 
stk. 1, tredje afsnit, forudsat at denne 
omfattende rapport er en del af den 
konsoliderede årsberetning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 90
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Har en modervirksomhed udarbejdet en
omfattende rapport vedrørende det samme 
regnskabsår for hele gruppen af 
konsoliderede virksomheder på grundlag af 
nationale, EU-baserede eller internationale 
rammer, som dækker de oplysninger, der er 

Har en modervirksomhed udarbejdet en
særskilt rapport vedrørende det samme 
regnskabsår for hele gruppen af 
konsoliderede virksomheder på grundlag af 
nationale, EU-baserede eller internationale 
rammer, som dækker de oplysninger, der er 
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omhandlet i stk. 1, tredje afsnit, er 
modervirksomheden fritaget for kravet om 
udarbejdelse af en ikke-finansiel 
redegørelse i henhold til stk. 1, tredje 
afsnit, forudsat at denne omfattende
rapport er en del af den konsoliderede 
årsberetning.

omhandlet i stk. 1, tredje afsnit, er 
modervirksomheden fritaget for kravet om 
udarbejdelse af en ikke-finansiel 
redegørelse i henhold til stk. 1, tredje 
afsnit, forudsat at denne særskilte rapport

a) er en del af eller nævnt i den 
konsoliderede årsberetning eller
b) er offentligt tilgængelig på selskabets 
hjemmeside, efter at den konsoliderede 
årsberetning er blevet offentliggjort.

Or. en

Begrundelse

The term “comprehensive report” has been changed to “separate report” as it might be 
interpreted wrongly to indicate that “comprehensive report” would be superior compared to 
the non-financial statement described in the directive proposal. Gathering the non-financial 
information to meet the deadline of annual report and financial statements would not be 
possible for all companies and companies might have to provide estimates as regards the 
sustainability reporting. Therefore the separate report could be published on the company’s 
website after the annual report has been published – as companies do nowadays.

Ændringsforslag 91
Philippe De Backer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En modervirksomhed, som desuden er 
datterselskab, er fritaget for kravene i stk. 
1, tredje afsnit, hvis den fritagne 
virksomhed og dens datterselskaber er 
konsoliderede i regnskaberne og 
årsberetningen for et andet selskab, og 
den konsoliderede årsberetning er 
udarbejdet i overensstemmelse med stk. 1, 
tredje afsnit.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 92
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra b
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – litra b – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til artikel 19, stk. 4, i direktiv 
2013/34/EU kan medlemsstaterne undtage 
små og mellemstore virksomheder fra 
pligten til at medtage ikke-finansielle 
oplysninger i deres ledelsesberetning.

Or. en

Begrundelse

Det synes at fremgå af Kommissionens forslag, at artikel 19, stk. 4, i direktiv 2013/34/EU, 
som blev vedtaget den 26. juni 2013, ophæves, hvilket ikke bør ske. Det er vigtigt, at stykket 
bevares. Stykket omhandler ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer og ikke ikke-finansielle 
redegørelser. Hvis stk. 4 udgår, får små og mellemstore virksomheder pligt til at oplyse ikke-
finansielle nøgleresultatindikatorer. Dette vil påføre små og mellemstore virksomheder en 
uønsket administrativ byrde. Medlemsstaterne vil da ikke kunne undtage disse virksomheder 
fra denne forpligtelse.

Ændringsforslag 93
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – fodnote 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. To år efter dette direktivs ikrafttræden. 15. Fem år efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. de
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Ændringsforslag 94
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 – fodnote 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16. Første år efter fristen for 
gennemførelse.

16. Andet år efter fristen for 
gennemførelse.

Or. de

Ændringsforslag 95
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 – fodnote 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Andet år efter fristen for 
gennemførelse.

17. Tredje år efter fristen for 
gennemførelse.

Or. de


