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КРАТКА ОБОСНОВКА

В счетоводните директиви1 (наричани по-долу „Директивите“) се разглежда 
подготовката на годишните и консолидираните финансови отчети и свързаните с тях 
доклади. В член 46, параграф 1, буква б) от Четвъртата директива и член 36, параграф 1 
от Седмата директива понастоящем се предвижда, че когато е уместно и дотолкова, 
доколкото е необходимо за разбиране на развитието, резултатите или състоянието на 
дадено предприятие, годишният доклад съдържа също и нефинансова информация, 
включително информация, свързана с околната среда и служителите. 

Възможността да се подобри прозрачността на социалната информация и 
информацията за околната среда, която дружествата във всички сектори предоставят, с 
цел да се гарантира равнопоставеност, беше отчетена от Комисията в Акта за единния 
пазар2 и в съобщението „Обновена стратегия за периода 2011—2014 г. за 
корпоративната социална отговорност“3. Предложението изпълнява един от основните 
ангажименти на обновената стратегия. 

В това съобщение корпоративната социална отговорност се определя като „отговорност 
на предприятията за тяхното въздействие върху обществото“. Признава се, че нейното 
развитие следва да се води от самите предприятия, и че те следва да имат въведен 
процес, чрез който да интегрират социалните въпроси и въпросите на околната среда в 
своята стопанска дейност и стратегия. Затова нефинансовата прозрачност е ключов 
елемент на всяка политика за корпоративна социална отговорност.

В докладите на Европейския парламент относно „Корпоративната социална 
отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към 
постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване, и относно „Корпоративната 
социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските 
субекти и устойчив растеж“ се отбелязва важността на законодателна мярка относно 
разкриването на нефинансова информация.

Европейският парламент призова за законодателна рамка, която дава възможност за
гъвкавост за дружествата и същевременно за прозрачност, сравнимост и лесен достъп 
до информация за потребителите и инвеститорите. Това би дало сериозно конкурентно 
предимство и важен пазарен стимул на отговорните дружества. Освен това 
Европейският парламент отправи призив веригите на доставки и подизпълнителите да 
бъдат включени в нефинансовата информация и отчете необходимостта от външна 
проверка на разкритата нефинансова информация. 

Предложението на Европейската комисия трябва да се измени в съответствие с 
позицията, изразена по-рано от Европейския парламент, за да се отговори по адекватен 
                                               
1 Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. относно годишните счетоводни 

отчети на някои видове дружества (78/660/ЕИО), Седма директива на Съвета от 13 юни 1983 г. 
относно консолидираните счетоводни отчети (83/349/ЕИО).

2 „Акт за единния пазар — Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на 
доверието“, COM (2011) 206, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:EN:PDF, стр. 15.

3 СOM(2011) 681 окончателен, 25 октомври 2011 г.
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начин на необходимостта от прозрачност и сравнимост, като се запази високо равнище 
на гъвкавост за дружествата. 

Изискванията за нефинансова информация следва да се прилагат само за големите 
дружества, както са дефинирани преди това в счетоводните директиви. МСП не следва 
да бъдат обхванати от тези изисквания. 

От първостепенно значение е да се гарантира правна яснота за дружествата и да се 
избегне всяка несигурност относно прилагането. Поради това се предлага Комисията да 
приеме до края на 2015 г. насоки за прилагане на мерките от настоящата директива, 
свързани с нефинансовата декларация.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел повишаване на 
съгласуваността и съпоставимостта на 
нефинансовата информация, която се 
оповестява в Съюза, от дружествата 
следва да се изисква да включват в 
годишния си доклад нефинансова 
декларация, съдържаща информация, 
отнасяща се поне до въпросите, 
свързани с околната среда,
служителите и социалните въпроси, 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите.
Декларацията трябва да включва 
описание на политиките, резултатите и 
рисковете, свързани с тези въпроси.

(6) С цел повишаване на
съгласуваността и съпоставимостта на 
нефинансовата информация, която се 
оповестява в Съюза, от дружествата 
следва да се изисква да включват в 
годишния си доклад нефинансова 
декларация, съдържаща информация, 
отнасяща се поне до въпросите, 
свързани с околната среда, социалните 
въпроси и въпросите, свързани с пола 
и заетостта, включително социалния 
диалог и зачитането на правата на
професионалните съюзи, както и 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите.
Декларацията следва да включва 
описание на политиките, резултатите, 
значимите събития, настъпили през 
отчетния период и рисковете, 
свързани с тези въпроси.
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Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) При предоставянето на тази
информация компаниите могат да 
разчитат на националните рамки, на
основаните на законодателството на 
ЕС рамки, като например Схемата за 
екологично управление и одит 
(EMAS), и на международните рамки, 
като например Глобалния договор на 
Организацията на обединените нации 
(ООН), Ръководните принципи на ООН
за бизнеса и правата на човека, 
прилагащи рамката на ООН 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“, Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР),
Международната организация по 
стандартизация (ISO) 26000, 
Тристранната декларация на 
Международната организация на 
труда (МОТ) относно 
многонационалните предприятия и 
социалната политика и глобалната 
инициатива за отчитане.

(7) При предоставянето на нефинансова
информация дружествата следва да се
основават на насоките, приети чрез 
делегирани актове от Европейската 
комисия. Преди тези насоки да са 
налични, дружествата следва да се 
основават като минимум на 
Ръководните принципи за бизнеса и 
правата на човека за прилагане на
рамката на Организацията на 
обединените нации „Утвърждаване, 
спазване и правни средства за защита“ и
Насоките за многонационалните 
предприятия на Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР). Освен това 
дружествата могат да се основават 
на национални, базирани на ЕС или 
международни рамки и в такъв случай 
следва да уточняват на кои рамки се 
основават.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Обхватът на изискванията за (11) Обхватът на изискванията за 
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оповестяване на нефинансова 
информация също следва да бъде 
определен, отчитайки средния брой 
служители, общите активи и оборота.
МСП следва да бъдат освободени от 
допълнителни изисквания, а 
задължението в годишния отчет да бъде 
включена нефинансова декларация 
трябва да се прилага само за тези 
дружества, чийто среден брой 
служители надвишава 500, и чийто 
счетоводен баланс надвишава общо 20 
млн. евро или чийто нетен оборот 
превишава 40 млн. евро.

оповестяване на нефинансова 
информация също следва да бъде 
определен, отчитайки средния брой 
служители, общите активи и оборота.
МСП следва да бъдат освободени от 
допълнителни изисквания, а 
задължението в годишния отчет да бъде 
включена нефинансова декларация 
трябва да се прилага само за тези 
дружества, чийто среден брой 
служители надвишава 250, и чийто 
счетоводен баланс надвишава общо 20 
млн. евро или чийто нетен оборот 
превишава 40 млн. евро.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Задължението да оповестяват 
политиката си за многообразие по 
отношение на своите административни, 
управителни и надзорни органи във 
връзка с аспекти като възраст, пол,
географски различия, образование и 
професионален опит, следва да се 
прилага само за големи регистрирани на 
борсата дружества. Следователно 
малките и средните предприятия, които 
могат да бъдат освободени от някои 
счетоводни задължения съгласно член 
27 от Директива 78/660/ЕИО, не следва 
да бъдат обхванати от това задължение.
Оповестяването на политиката за 
многообразие следва да бъде част от 
декларацията за корпоративно 
управление, както е установено в член 
46а от Директива 78/660/ЕИО.
Дружествата, които нямат такава 
политика, следва да не трябва да бъдат 
задължени да я прилагат, но те трябва да 

(16) Задължението да оповестяват 
политиката си за многообразие по 
отношение на своите административни, 
управителни и надзорни органи във 
връзка с пола и други аспекти като 
възраст, географски различия, 
образование и професионален опит, 
следва да се прилага само за големи 
регистрирани на борсата дружества.
Следователно малките и средните 
предприятия, които могат да бъдат 
освободени от някои счетоводни 
задължения съгласно член 27 от 
Директива 78/660/ЕИО, не следва да 
бъдат обхванати от това задължение.
Оповестяването на политиката за 
многообразие следва да бъде част от 
декларацията за корпоративно 
управление, както е установено в член 
46а от Директива 78/660/ЕИО.
Дружествата, които нямат такава 
политика, следва да не трябва да бъдат 
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дадат ясно обяснение защо това е така. задължени да я прилагат, но те трябва да 
дадат ясно обяснение защо това е така.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За дружества, чийто среден брой на 
заетите лица през финансовата година 
надвишава 500 и за които към датата на 
приключване счетоводният баланс 
надвишава общо 20 млн. евро или 
нетният оборот надвишава 40 млн. евро, 
прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси, свързани със служителите, 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:

За дружества, чийто среден брой на 
заетите лица през финансовата година 
надвишава 250 и за които към датата на 
приключване счетоводният баланс 
надвишава общо 20 млн. евро или 
нетният оборот надвишава 40 млн. евро, 
прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация за въздействието на 
дейността на дружествата върху 
обществото, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси, свързани с пола и заетостта,
включително социалния диалог и
зачитането на правата на 
професионалните съюзи, както и 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че разпоредбите на настоящата директива съответстват 
на новото определение на корпоративна социална отговорност и че праговете са 
същите, както в счетоводните директиви.
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Изменение 6

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

описание на политиката, следвана от 
предприятието по отношение на тези 
въпроси;

описание на политиката, следвана от 
предприятието по отношение на тези 
въпроси, като се посочват и 
извършените процеси на надлежна 
проверка;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се споменат процесите на надлежна проверка, за да се изясни, че 
тези процеси могат да съставляват много важна част от политиките, следвани от 
предприятията.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕО
Член 46 – параграф 1 – буква б) – подточка ii a ( нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

значимите събития, настъпили през 
отчетния период във връзка с тези 
въпроси;

Or. en

Обосновка

Нефинансовата декларация следва да съдържа информация за всички значими 
събития, свързани с определените въпроси, тъй като тази информация е необходима, 
за да се предостави на потребителите и инвеститорите ясна и всеобхватна картина 
на въздействието от дейността на дружествата.
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Изменение 8

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

рисковете, свързани с тези въпроси, и 
как дружеството ги управлява.

рисковете за дружеството и за 
обществото, свързани с тези въпроси, 
и как дружеството ги управлява.

Or. en

Обосновка

Тази промяна се предлага за привеждане в съответствие с новото определение на 
корпоративна социална отговорност.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б) – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дадено дружество не следва 
политика по отношение на един или 
няколко от тези въпроса, то представя 
обяснение за това.

Когато дадено дружество не следва 
политика по отношение на един или 
няколко от тези въпроси, то представя 
обяснение за това. Обяснението 
съдържа оценка на риска, във връзка с 
която е взето решението да не се 
следват политики по отношение на 
тези въпроси.
Въздействието на дружествата 
върху обществото включва 
въздействията, причинени от 
дейността на докладващото 
дружество, както и от дейностите 
на други дружества, които са 
свързани с докладващото дружество 
чрез стопански връзки, като например 
инициативи за съвместни 
предприятия и вериги на доставки и 
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подизпълнители.
Комисията приема до края на 2015 г.  
чрез делегирани актове съгласно член 
[49 от нова Директива 2013/34] и 
редовно осъвременява насоки за 
прилагане на мерките от 
настоящата директива, свързани с 
нефинансовата декларация. Тези 
насоки ползват като основа 
Ръководните принципи за бизнеса и 
правата на човека за прилагане на 
рамката на Организацията на 
обединените нации „Утвърждаване, 
спазване и правни средства за 
защита“ и Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Тези насоки съдържат ключови 
показатели за дейността (КПД) по 
въпросите, за които трябва да бъде 
предоставена информация. КПД, 
разработени за измерване на 
въздействието от дейността на 
дружеството във връзка с околната 
среда, включват поне земеползване, 
ползване на вода, емисии на парникови 
газове и използване на материали. 
Насоките съдържат както общи 
разпоредби, така и разпоредби за 
отделни сектори.

Or. en

Обосновка

Както се посочва в докладите на Европейския парламент относно КСО, е важно 
нефинансовата информация да обхваща и веригите на подизпълнители и доставки. 
Освен това е необходимо инвеститорите и потребителите да бъдат информирани за 
оценката на риска, извършена от дружествата, във връзка с която те не следват 
политика по определените за нефинансово докладване въпроси. За да се избегне правна 
несигурност за дружествата, се предлага Комисията да разработи насоки за 
прилагане на настоящата директива.
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Изменение 10

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б) – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

При предоставяне на такава 
информация дружеството може да се 
основава на национални, европейски или 
международни рамки и в такъв случай 
уточнява на кои рамки се основава.

При предоставяне на такава 
информация дружеството се основава 
на насоките за прилагане на мерките 
от настоящата директива, свързани 
с нефинансовата декларация, след 
като изтече една година от 
приемането на тези насоки. Преди 
този момент дружеството се 
основава като минимум на 
Ръководните принципи за бизнеса и 
правата на човека за прилагане на 
рамката на Организацията на 
обединените нации „Утвърждаване, 
спазване и правни средства за 
защита“ и Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Дружеството може да се основава в 
допълнение и на национални, базирани 
на ЕС или международни рамки и в 
такъв случай уточнява на кои рамки се 
основава.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доколкото е необходимо за разбиране 
на развитието, дейността или 

Доколкото е необходимо за разбиране 
на развитието, дейността или 
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състоянието на дружеството, анализът 
включва както финансови, така и 
нефинансови ключови показатели за 
дейността, имащи отношение към 
конкретната стопанска дейност.

състоянието на дружеството и неговото 
въздействие върху обществото и за 
прозрачността и сравнимостта на 
прегледа, анализът включва както 
финансови, така и нефинансови 
ключови показатели за дейността
(КПД), имащи отношение към 
конкретната стопанска дейност.
Анализът включва КПД, определени в 
разработените от Европейската 
комисия насоки, след изтичането на 
една година от приемането на тези 
насоки.

Or. en

Обосновка

КПД са от първостепенно значение, за да се гарантира адекватно равнище на 
сравнимост между информацията, предоставяна от различните дружества.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б) 
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дадено дружество подготвя 
подробен отчет за същата финансова 
година, основаващ се на национални, 
европейски или международни рамки и 
обхващащ информацията, предвидена в 
параграф 1, буква б), то се освобождава 
от задължението за изготвяне на 
нефинансова декларация, посочена в 
параграф 1, буква б), при условие че 
отчетът е част от годишния доклад.

Когато дадено дружество подготвя 
подробен отчет за същата финансова 
година, основаващ се на национални, 
базирани на ЕС или международни 
рамки и обхващащ информацията, 
предвидена в параграф 1, буква б),
съгласно специфичните разпоредби, 
установени чрез нея и чрез насоките 
за прилагане на свързаните с 
нефинансовата декларация мерки от 
настоящата директива, то се 
освобождава от задължението за 
изготвяне на нефинансова декларация, 
посочена в параграф 1, буква б), при 
условие че отчетът е част от годишния 
доклад и съдържа съответните КПД 
съгласно параграф 1, буква в).“
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Or. en

Обосновка

За да се гарантира съществена гъвкавост за дружествата и същевременно 
адекватно равнище на прозрачност и сравнимост, дружествата трябва да използват 
съответни КПД, съответстващи на информацията, предоставена в обхванатите от 
нефинансовия доклад области, дори в случаи, когато подобни дружества използват 
различни рамки на докладване.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 2 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46а – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

описание на политиката на 
многообразие по отношение на 
административните, управителните и 
надзорните органи във връзка с аспекти, 
като възраст, пол, географски различия, 
образование и професионален опит, 
целите на тази политика на 
многообразие, как е била приложена и 
резултатите през отчетния период. Ако 
дружеството няма такава политика, 
декларацията съдържа ясно и 
обосновано обяснение относно 
причините за това.“

описание на политиката на 
многообразие по отношение на 
административните, управителните и 
надзорните органи във връзка с пола и 
други аспекти, като възраст, географски 
различия, образование и професионален 
опит, целите на тази политика на 
многообразие, как е била приложена и 
резултатите през отчетния период.

Or. en

Обосновка

Важно е информацията относно многообразието по отношение на пола в 
административните, управленски и надзорни органи на дружеството винаги да се 
предоставя.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 78/660/ЕИО
Член 53 а – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагане
Държавите членки гарантират, че са 
въведени ефективни и адекватни 
механизми за гарантиране на 
правилното разкриване на 
нефинансова информация от 
дружествата съгласно разпоредбите 
на настоящата директива.
Държавите членки гарантират, че са 
въведени ефективни национални 
процедури за правоприлагане за 
изпълнение на задълженията по 
настоящата директива и че тези 
процедури са налични за всички 
физически и юридически лица, които 
имат законен интерес в 
съответствие с националното право 
да се осигури спазването на 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

За да се избягнат рисковете от представяне на т.нар. „зелени заблуди“ и 
заблуждаваща информация, трябва да има конкретни механизми в рамките на 
държавата членка с оглед правилното въвеждане и прилагане на директивата. За да 
се отчетат твърде различните условия в отделните държави, следва на държавите 
членки да се даде гъвкавост по отношение на функционирането на тези механизми.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
83/394/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За дружества майки на предприятия, 
които следва да бъдат консолидирани, и 
чийто общ среден брой на заетите лица 

За дружества майки на предприятия, 
които следва да бъдат консолидирани, и 
чийто общ среден брой на заетите лица 
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през финансовата година надвишава
500, и за които, към датата на 
приключване, счетоводният баланс 
надвишава общо 20 млн. евро или 
нетният оборот надвишава 40 млн. евро, 
прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси на служителите, зачитането 
на правата на човека, борбата с 
корупцията и подкупите, включително:

през финансовата година надвишава
250, и за които, към датата на 
приключване, счетоводният баланс 
надвишава общо 20 млн. евро или 
нетният оборот надвишава 40 млн. евро, 
прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация за въздействието на 
дейността на дружествата върху 
обществото, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и и
въпроси, свързани с пола и заетостта, 
включително социалния диалог и 
зачитането на правата на 
професионалните съюзи, както и
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че разпоредбите на настоящата директива съответстват 
на новото определение на корпоративна социална отговорност и че праговете са 
същите, както в счетоводните директиви.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
83/394/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 3 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

описание на политиката, следвана от 
предприятието по отношение на тези 
въпроси;

описание на политиката, следвана от 
предприятието по отношение на тези 
въпроси, като се посочват и 
извършените процеси на надлежна 
проверка;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се посочат процесите на надлежна проверка, за да се изясни, че тези 
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процеси могат да съставляват много важна част от политиките, следвани от 
предприятията.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
83/394/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 3 – подточка ii a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

значимите събития, настъпили през 
отчетния период във връзка с тези 
въпроси;

Or. en

Обосновка

Нефинансовата декларация следва да съдържа информация за всички значими 
инциденти, свързани с определените въпроси, тъй като тази информация е 
необходима, за да се предостави на потребителите и инвеститорите ясна и 
всеобхватна картина на въздействието от дейността на дружествата.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
83/394/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 3 – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

рисковете, свързани с тези въпроси, и 
как дружеството ги управлява.

рисковете за дружеството и за 
обществото, свързани с тези въпроси, 
и как дружеството ги управлява.

Or. en

Обосновка

Тази промяна се предлага за привеждане в съответствие с новото определение на 
корпоративна социална отговорност.
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Изменение 19

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
83/394/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато предприятията, включени в 
консолидацията, разглеждани като 
цяло, не следват политики във връзка с 
един или няколко от тези въпроси,
дружеството представя обяснение за 
това.

Когато предприятието, включено в 
консолидацията, разглеждано като 
цяло, не следва политики във връзка с 
един или няколко от тези въпроси, то
представя обяснение за това.
Обяснението съдържа оценка на 
риска, във връзка с която е взето 
решението да не се следват политики 
по отношение на тези въпроси.
Въздействието на дружествата 
върху обществото включва 
въздействията, причинени от 
дейността на дружеството, 
включено в консолидацията, както и 
от дейностите на други дружества, 
които са свързани с докладващото 
дружество чрез стопански връзки, 
като например инициативи за 
съвместни предприятия и вериги на 
доставки и подизпълнители.
Комисията приема до края на 2015 г.  
чрез делегирани актове съгласно член 
[49 от нова Директива 2013/34] и 
редовно осъвременява насоки за 
прилагане на мерките от 
настоящата директива, свързани с 
нефинансовата декларация. Тези 
насоки ползват като основа 
Ръководните принципи за бизнеса и 
правата на човека за прилагане на 
рамката на Организацията на 
обединените нации „Утвърждаване, 
спазване и правни средства за 
защита“ и Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Тези насоки съдържат ключови 



PE516.976v01-00 18/21 PA\1002371BG.doc

BG

показатели за резултатите (КПД) по 
въпросите, за които трябва да бъде 
предоставена информация. КПД, 
разработени за измерване на 
въздействието от дейността на 
дружеството във връзка с околната 
среда, включват поне земеползване, 
ползване на вода, емисии на парникови 
газове и използване на материали. 
Насоките съдържат както общи 
разпоредби, така и разпоредби за 
отделни сектори.

Or. en

Обосновка

Както се посочва в докладите на Европейския парламент относно КСО, е важно 
нефинансовата информация да обхваща и веригите на подизпълнители и доставки. 
Освен това е необходимо инвеститорите и потребителите да бъдат информирани за 
оценката на риска, извършена от дружествата, във връзка с която те не следват 
политика по определените за нефинансово докладване въпроси. За да се избегне правна 
несигурност за дружествата, се предлага Комисията да разработи насоки за 
прилагане на настоящата директива.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
83/394/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

При предоставяне на такава 
информация консолидираният годишен 
отчет може да бъде основан на 
национални, европейски или 
международни рамки и в такъв случай в 
него се уточнява на кои рамки е 
основан.

При предоставяне на такава 
информация консолидираният годишен 
отчет се основава на насоките за 
прилагане на мерките от 
настоящата директива, свързани с 
нефинансовата декларация, след като 
измине една година от приемането на 
тези насоки. Преди този момент 
консолидираният годишен отчет се 
основава като минимум на 
Ръководните принципи за бизнеса и 
правата на човека за прилагане на 
рамката на Организацията на 
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обединените нации „Утвърждаване, 
спазване и правни средства за 
защита“ и Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Консолидираният годишен отчет
може допълнително да се основава и
на национални, базирани на ЕС или 
международни рамки и в такъв случай в 
него се уточнява на кои рамки е 
основан.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доколкото е необходимо за разбиране 
на развитието, дейността или 
състоянието, анализът включва както 
финансови, така и нефинансови 
ключови показатели за дейността, 
имащи отношение към конкретната 
стопанска дейност.

Доколкото е необходимо за разбиране 
на развитието, дейността или 
състоянието на дружествата и 
тяхното въздействие върху 
обществото и за прозрачността и 
сравнимостта на прегледа, анализът 
включва както финансови, така и 
нефинансови ключови показатели за 
дейността (КПД), имащи отношение 
към конкретната стопанска дейност.
След изтичането на една година от 
приемането на разработените от 
Европейската комисия насоки, 
анализът включва КПД, определени в 
тези насоки.

Or. en

Обосновка

КПД са от първостепенно значение, за да се гарантира адекватно равнище на 
сравнимост между информацията, предоставяна от различните дружества.
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Изменение 22

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква б)
83/349/ЕИО
Член 36 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато едно предприятие майка изготвя 
подробен доклад, съответстващ на 
същата финансова година, който се 
отнася до цялата група консолидирани 
предприятия, основаващ се на 
национални, европейски или 
международни рамки, и обхващащ 
информацията, предвидена в трета 
алинея на параграф 1, предприятието 
майка се освобождава от задължението 
за изготвяне на нефинансова 
декларация, посочена в трета алинея на 
параграф 1, при условие, че този 
подробен доклад е част от 
консолидирания годишен доклад за 
дейността.

Когато едно предприятие майка изготвя 
подробен доклад, съответстващ на 
същата финансова година, който се 
отнася до цялата група консолидирани 
предприятия, основаващ се на 
национални, базирани на ЕС или 
международни рамки, и обхващащ 
информацията, предвидена в трета 
алинея на параграф 1 съгласно 
специфичните разпоредби, посочени в 
нея и в насоките за прилагане на 
свързаните с нефинансовата 
декларация мерки по настоящата 
директива, предприятието майка се 
освобождава от задължението за 
изготвяне на нефинансова декларация,
посочена в трета алинея на параграф 1, 
при условие че този подробен доклад е 
част от консолидирания годишен доклад 
за дейността и съдържа съответните 
КПД съгласно параграф 1.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира съществена гъвкавост за дружествата и същевременно 
адекватно равнище на прозрачност и сравнимост, дружествата трябва да използват 
съответни КПД, съответстващи на информацията, предоставена в обхванатите от 
нефинансовия доклад области, дори в случаи, когато подобни дружества използват 
различни рамки на докладване.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква б а) (нова)
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83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагане
Държавите членки гарантират, че са 
въведени ефективни и адекватни 
механизми за гарантиране на 
правилното разкриване на 
нефинансова информация от 
дружествата съгласно разпоредбите 
на настоящата директива.
Държавите членки гарантират, че са 
въведени ефективни национални 
процедури за правоприлагане за 
изпълнение на задълженията по 
настоящата директива и че тези 
процедури са налични за всички 
физически и юридически лица, които 
имат законен интерес в 
съответствие с националното право 
да се осигури спазването на 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

За да се избягнат рисковете от представяне на т.нар. „зелени заблуди“ и 
заблуждаваща информация, трябва да има конкретни механизми в рамките на 
държавата членка с оглед правилното прилагане на директивата. За да се отчетат 
твърде различните условия в отделните държави, следва на държавите членки да се 
даде гъвкавост по отношение на функционирането на тези механизми.


