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KORT BEGRUNDELSE

Regnskabsdirektiverne1 (i det følgende benævnt "direktiverne") vedrører udarbejdelsen af 
årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger. I artikel 46, stk. 1, litra 
b), i det fjerde direktiv og i artikel 36, stk. 1, i det syvende direktiv fastslås det, at 
årsberetningen, i det omfang det er nødvendigt for at forstå et selskabs udvikling, resultat eller 
stilling, i givet fald skal indeholde ikke-finansielle oplysninger, herunder oplysninger 
vedrørende miljø- og personalespørgsmål. 

Kommissionen har i akten for det indre marked2 erkendt muligheden for at forbedre 
gennemsigtigheden af de oplysninger af social og miljømæssig art, som selskaber i alle 
sektorer indberetter, med henblik på at sikre, at reglerne er ens for alle, og Kommissionen 
gentog denne erkendelse i meddelelsen "En ny EU-strategi 2011 – 2014 for virksomhedernes 
sociale ansvar"3. Med dette forslag indfries en af de vigtigste forpligtelser i denne nye strategi. 

I den nævnte meddelelse defineres virksomhedernes sociale ansvar som "virksomhedernes 
ansvar for deres indflydelse på samfundet". Det erkendes, at virksomhederne selv bør forestå 
udviklingen af deres sociale ansvar, og at de bør have en procedure for at integrere sociale og 
miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og -strategier. Ikke-finansiel 
gennemsigtighed er derfor et nøgleelement i enhver politik om virksomhedernes sociale 
ansvar.

Europa-Parlamentets betænkning om ”virksomhedernes sociale ansvar: fremme af samfundets 
interesser og vejen til bæredygtig og inklusiv genrejsning” og betænkning om 
”virksomhedernes sociale ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i erhvervslivet samt 
bæredygtig vækst” anerkendte betydningen af en lovgivningsmæssig foranstaltning 
vedrørende offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger. 

Europa-Parlamentet slog til lyd for en lovgivningsmæssig ramme, der muliggjorde 
fleksibilitet for virksomhederne samtidig med gennemsigtighed, sammenlignelighed og let 
adgang til oplysninger for forbrugere og investorer. Dette ville give en stærk 
konkurrencefordel og en væsentlig markedsgevinst for ansvarlige virksomheder. Europa-
Parlamentet opfordrede ligeledes til, at forsynings- og underleverandørkæder blev omfattet af 
denne ikke-finansielle information, og anerkendte behovet for ekstern kontrol med de ikke-
finansielle oplysninger, der blev offentliggjort. 

Kommissionens forslag skal ændres i overensstemmelse med den holdning, som Europa-
Parlamentet tidligere har givet udtryk for, for i tilstrækkelig grad at opfylde behovet for 
gennemsigtighed og sammenlignelighed og samtidig opretholde et højt niveau af fleksibilitet 
for virksomhederne. 

Kravene om ikke-finansielle oplysninger bør kun gælde for store virksomheder, som det 
tidligere er fastlagt i regnskabsdirektiverne. SMV'er bør ikke være omfattet af disse krav. 
                                               
1 Rådets fjerde direktiv af 25. juli 1978 om årsregnskaberne for visse selskabsformer (78/660/EØF), Rådets 

syvende direktiv af 13. juni 1983 om konsoliderede regnskaber (83/349/EØF).
2 Akten for det indre marked. Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid, KOM(2011) 206, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:DA:PDF, s. 15.
3 COM(2011)0681 af 25. oktober 2011.
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Det er af overordentlig stor vigtighed at garantere juridisk klarhed for virksomheder og undgå 
enhver usikkerhed med hensyn til gennemførelsen. Det foreslås derfor, at Kommissionen 
inden udgangen af 2015 vedtager retningslinjer for anvendelsen af foranstaltningerne i dette 
direktiv om ikke-finansielle oplysninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

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 samt kønsrelaterede og 
personalemæssige spørgsmål, herunder 
den sociale dialog og respekt for 
fagforeningers rettigheder samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse. Disse 
redegørelser bør indeholde en beskrivelse 
af politikker, resultater, alvorlige 
hændelser, som indtraf under 
rapporteringsperioden, og risici på disse 
områder.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Selskabet kan 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 
Initiative.

(7) Selskabet bør fremlægge ikke-
finansielle oplysninger på grundlag af de 
retningslinjer, der er vedtaget af 
Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter. Inden disse retningslinjer 
foreligger, burde virksomhederne som 
minimum rette sig efter 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.
Virksomhederne kan desuden benytte 
nationale, EU-baserede eller 
internationalt baserede rammer som 
grundlag, og de bør i givet fald gøre rede 
for, hvilke rammer de har benyttet som 
grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 3

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 selskaber med 
mere end 250 ansatte i gennemsnit og med 
en samlet balance på 20 mio. EUR eller en 
nettoomsætning på 40 mio. EUR.
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Or. en

Ændringsforslag 4

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 
køn og andre aspekter, såsom alder, 
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.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EEC
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 

Et selskab, hvis gennemsnitlige antal 
ansatte i løbet af regnskabsåret overstiger 
250, og hvis samlede balance på 
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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:

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 vedrørende 
indvirkningen på samfundet af 
virksomhedernes aktiviteter, i hvert fald 
hvad angår miljøspørgsmål, sociale 
spørgsmål og personalespørgsmål, 
herunder den sociale dialog og respekt for 
fagforeningers rettigheder samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne og bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv er i overensstemmelse med den nye 
definition af virksomheders sociale ansvar, og at tærsklerne er de samme som dem, der er 
fastlagt i regnskabsdirektiverne.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en beskrivelse af selskabets politikker på 
disse områder

en beskrivelse af selskabets politikker på 
disse områder, også under henvisning til 
de procedurer for fornøden omhu, der 
gennemføres

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføje en henvisning til de procedurer for fornøden omhu for at 
præcisere, at disse processer kan udgøre en meget vigtig del at de politikker, som 
virksomhederne følger.
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Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de væsentlige hændelser, der er indtruffet 
under rapporteringsperioden i forhold til 
disse spørgsmål 

Or. en

Begrundelse

Den ikke-finansielle redegørelse bør indeholde oplysninger om enhver væsentlig hændelse, 
der vedrører de omtalte spørgsmål, eftersom information er nødvendig for at give 
forbrugerne et klart og omfattende overblik over virkningerne af virksomhedernes aktiviteter.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EEC
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 for virksomheder og samfund, 
som er forbundet med disse spørgsmål, og 
hvordan selskabet håndterer disse risici.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring foreslås for at bringe teksten i overensstemmelse med den nye definition af 
virksomheders sociale ansvar.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EEC
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – afsnit 2



PA\1002371DA.doc 9/20 PE516.976v01-00

DA

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 forfølger politikker på 
et eller flere af disse områder, skal det 
fremlægge en begrundelse for, hvorfor det 
ikke følger sådanne politikker. 
Forklaringen skal indeholde en 
risikovurdering af beslutningen om ikke 
at følge politikker vedrørende disse 
spørgsmål.
Virksomhedernes aktiviteters indvirkning 
på samfundet skal omfatte de virkninger, 
der forårsages af den rapporterende 
virksomhed, såvel som af andre 
virksomheder, der er knyttet til den 
rapporterende virksomhed 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 centrale resultatindikatorer i 
spørgsmål om, hvilke oplysninger, der 
skal forelægges. De centrale 
resultatindikatorer, som er udviklet for at 
måle virkningerne af virksomhedens 
aktivitet, skal mindst omfatte 
arealanvendelse, vandforbrug, 
drivhusgasemissioner og 
materialeforbrug. Retningslinjerne skal 
indeholde generelle bestemmelser såvel 
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som sektorbaserede bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Det er – som det er blevet understreget i Europa-Parlamentets betænkninger om 
virksomheders sociale ansvar, at de ikke-finansielle oplysninger også omfatter 
underleverandør- og forsyningskæderne. Det er endvidere nødvendigt, at investorer og 
forbrugere informeres om den risikovurdering, der udføres af selskaber for ikke at 
gennemføre en politik inden for de fastlagte spørgsmål, der er genstand for ikke-finansiel 
rapportering. For at undgå manglende retssikkerhed for selskaber, foreslås det, at 
Kommissionen udvikler retningslinjer for anvendelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EEC
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 retningslinjerne for 
anvendelsen af foranstaltningerne i dette 
direktiv, hvad angår den ikke-finansielle 
redegørelse, et år efter vedtagelsen heraf. 
Inden da retter selskabet sig som 
minimum efter 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. Selskabet kan desuden 
benytte nationale, EU-baserede eller 
internationale rammer som grundlag, og 
det skal i givet fald gøre rede for, hvilken 
ramme, oplysningerne er baseret på.

Or. en
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Ændringsforslag 11

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

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.

I det omfang, det er nødvendigt for 
forståelsen af selskabets udvikling, resultat 
eller stilling og virkninger for samfundet 
og gennemsigtigheden og 
sammenligneligheden af revisionen, skal 
analysen indeholde både finansielle og 
ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, 
som er relevante for de specifikke 
aktiviteter. Analysen skal omfatte de 
centrale resultatindikatorer, der er 
fastlagt i retningslinjerne udarbejdet af 
Kommissionen, et år efter vedtagelsen 
heraf.

Or. en

Begrundelse

Centrale resultatindikatorer er af allerstørste vigtighed for at sikre en tilstrækkelig grad af 
sammenlignelighed mellem de oplysninger, der forelægges af forskellige selskaber.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 78/660/EEC
Artikel 46 – stk. 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), 

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 i henhold til de særlige 
bestemmelser, der er fastlagt i direktivet, 
og ifølge retningslinjerne for anvendelsen 
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forudsat at denne rapport er en del af 
årsberetningen."

af foranstaltningerne i dette direktiv 
vedrørende den ikke-finansielle 
redegørelse 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 og indeholder de relevante 
centrale resultatindikatorer i henhold til 
stk. 1, litra c).

Or. en

Begrundelse

For at sikre den væsentlige fleksibilitet for selskaber og samtidig en tilstrækkelig grad af 
gennemsigtighed og sammenlignelighed skal virksomhederne bruge centrale 
resultatindikatorer, der er i overensstemmelse med de oplysninger, der gives på de områder, 
der er omfattet af den ikke-finansielle redegørelse, også i tilfælde, hvor disse selskaber bruger 
forskellige rapporteringsrammer.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"g) 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.

"g) en beskrivelse af selskabets 
mangfoldighedspolitik for dets 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
køn og andre aspekter, såsom alder, 
geografisk diversitet, uddannelsesmæssig 
og erhvervsmæssig baggrund, målene for 
denne mangfoldighedspolitik, hvordan den 
gennemføres, og hvilke resultater der er 
opnået i rapporteringsperioden.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at oplysningerne om kønsdiversiteten i selskabets administrative, ledende og 
tilsynsførende organer altid er sikret.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 78/660/EEC
Artikel 53 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Håndhævelse
Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
effektive og passende mekanismer for at 
sikre korrekt offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger fra selskabernes 
side i overensstemmelse med dette 
direktiv.
Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
effektive nationale procedurer for at sikre 
overholdelsen af forpligtelserne i dette 
direktiv, og at disse procedurer er 
tilgængelige for alle personer og retlige 
instanser i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning med henblik på at 
sikre, at bestemmelserne i dette direktiv 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

For at undgå risici i form af "forgrønnende" og vildledende oplysninger, skal der findes nogle 
særlige mekanismer i medlemsstaterne, der kan sikre, at direktivet gennemføres og 
håndhæves på korrekt vis. For at tage hensyn til de yderst forskellige nationale forhold skal 
medlemsstaterne have spillerum, hvad angår disse mekanismers funktionsmåde.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
83/394/EEC
Artikel 36 - stk. 1 - afsnit 3
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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 250, og hvis 
samlede balance på statustidspunktet 
overstiger 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 vedrørende indvirkningen på 
samfundet af virksomhedernes aktiviteter, 
i hvert fald hvad angår miljøspørgsmål, 
sociale spørgsmål, kønsspørgsmål og 
beskæftigelsesspørgsmål, herunder den 
sociale dialog og respekt for 
fagforeningers rettigheder samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv er i overensstemmelse med den nye 
definition af virksomheders sociale ansvar, og at tærsklerne er de samme som dem, der er 
fastlagt i regnskabsdirektiverne.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
83/394/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – nr.3 b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en beskrivelse af selskabets politikker på 
disse områder

en beskrivelse af selskabets politikker på 
disse områder, også under henvisning til 
de procedurer for fornøden omhu, der 
gennemføres.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at indføje en henvisning til de procedurer for fornøden omhu for at 
præcisere, at disse processer kan udgøre en meget vigtig del at de politikker, som 
virksomhederne følger.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
83/394/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 3 – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de væsentlige hændelser, der er indtruffet 
under rapporteringsperioden i forhold til 
disse spørgsmål 

Or. en

Begrundelse

Den ikke-finansielle redegørelse bør indeholde oplysninger om enhver væsentlig hændelse, 
der vedrører de omtalte spørgsmål, eftersom information er nødvendig for at give 
forbrugerne et klart og omfattende overblik over virkningerne af selskabernes aktiviteter.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
83/394/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 3 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Denne ændring foreslås for at bringe teksten i overensstemmelse med den nye definition af 
virksomheders sociale ansvar.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
83/394/EEC
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 de virksomheder, der indgår i det 
konsoliderede regnskab, som helhed ikke 
forfølger politikker på et eller flere af disse 
områder, skal de fremlægge en begrundelse 
for, hvorfor de ikke følger sådanne 
politikker. Forklaringen skal indeholde en 
risikovurdering af beslutningen om ikke 
at følge politikker vedrørende disse 
spørgsmål.
Virksomhedernes aktiviteters indflydelse 
på samfundet skal omfatte de virkninger, 
der forårsages af den virksomheds 
aktiviteter, der indgår i det konsoliderede 
regnskab, såvel som af andre 
virksomheders aktiviteter, der er knyttet til 
den rapporterende virksomhed 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 centrale resultatindikatorer i 
spørgsmål om, hvilke oplysninger, der 
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skal forelægges. De centrale 
resultatindikatorer, som er udviklet for at 
måle virkningerne af virksomhedens 
aktivitet, skal mindst omfatte 
arealanvendelse, vandforbrug, 
drivhusgasemissioner og 
materialeforbrug. Retningslinjerne skal 
indeholde generelle bestemmelser såvel 
som sektorbaserede bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Det er – som det er blevet understreget i Europa-Parlamentets betænkninger om 
virksomheders sociale ansvar, at de ikke-finansielle oplysninger også omfatter 
underleverandør- og forsyningskæderne. Det er endvidere nødvendigt, at investorer og 
forbrugere informeres om den risikovurdering, der udføres af virksomheder for ikke at 
gennemføre en politik inden for de fastlagte spørgsmål, der er genstand for ikke-finansiel 
rapportering. For at undgå manglende retssikkerhed for virksomheder, foreslås det, at 
Kommissionen udvikler retningslinjer for anvendelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
83/394/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fremlæggelsen af disse oplysninger 
kan den konsoliderede årsberetning være 
udarbejdet på grundlag af nationale, EU-
baserede eller internationale rammer, og 
det skal i givet fald præciseres, hvilken 
ramme oplysningerne er baseret på.

Ved fremlæggelsen af disse oplysninger 
skal den konsoliderede årsberetning være 
udarbejdet på grundlag af retningslinjerne 
for anvendelsen af foranstaltningerne i 
dette direktiv, hvad angår den ikke-
finansielle redegørelse, et år efter 
vedtagelsen heraf. Inden da skal den 
konsoliderede årsberetning som et 
minimum være udarbejdet efter 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 
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virksomheder. Den konsoliderede 
årsberetning kan desuden benytte
nationale, EU-baserede eller internationale 
rammer som grundlag og skal i givet fald 
præcisere, hvilke rammer oplysningerne er 
baseret på.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 6

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.

I det omfang, det er nødvendigt for 
forståelsen af selskabernes udvikling, 
resultat eller stilling og virkninger for 
samfundet og gennemsigtigheden og 
sammenligneligheden af revisionen, skal 
analysen indeholde både finansielle og 
ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, 
som er relevante for de specifikke 
aktiviteter. Analysen skal omfatte de 
centrale resultatindikatorer, der er 
fastlagt i retningslinjerne udarbejdet af 
Kommissionen, et år efter vedtagelsen 
heraf.

Or. en

Begrundelse

Centrale resultatindikatorer er af allerstørste vigtighed for at sikre et passende 
sammenlignelighedsniveau mellem de oplysninger, der forelægges af forskellige 
virksomheder.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra b
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83/394/EEC
Artikel 36 – stk. 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.

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, litra b), er 
modervirksomheden i henhold til de 
særlige bestemmelser, der er fastlagt i 
direktivet, og ifølge retningslinjerne for 
anvendelsen af foranstaltningerne i dette 
direktiv vedrørende den ikke-finansielle 
redegørelse 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 og indeholder de relevante 
centrale resultatindikatorer i henhold til 
stk. 1.

Or. en

Begrundelse

For at sikre den væsentlige fleksibilitet for virksomheder og samtidig et passende niveau af 
gennemsigtighed og sammenlignelighed skal virksomhederne bruge centrale 
resultatindikatorer, der er i overensstemmelse med de oplysninger, der gives på de områder, 
der er omfattet af den ikke-finansielle redegørelse, også i tilfælde, hvor disse virksomheder 
bruger forskellige rapporteringsrammer.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra b a (nyt)
83/394/EEC
Artikel 36 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Håndhævelse
Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
effektive og passende mekanismer for at 
sikre korrekt offentliggørelse af ikke-
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finansielle oplysninger fra 
virksomhedernes side i overensstemmelse 
med dette direktiv.
Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
effektive nationale procedurer for at sikre 
overholdelsen af forpligtelserne i dette 
direktiv, og at disse procedurer er 
tilgængelige for alle personer og retlige 
instanser i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning med henblik på at 
sikre, at bestemmelserne i dette direktiv 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

For at undgå risici i form af "forgrønnende" og vildledende oplysninger, skal der findes nogle 
særlige mekanismer i medlemsstaterne, der kan sikre, at direktivet gennemføres og 
håndhæves på korrekt vis. For at tage hensyn til de yderst forskellige nationale forhold skal 
medlemsstaterne have spillerum, hvad angår disse mekanismers funktionsmåde.


