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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Direktive o računovodskih pravilih1 (v nadaljnjem besedilu „Direktive“) obravnavajo 
pripravo letnih in konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročil. Členu 46(1)(b) 
četrte direktive in člen 36(1) sedme direktive trenutno določata, da letno poročilo, kjer je to 
primerno, in kolikor je potrebno za razumevanje razvoja, uspešnosti ali položaja družbe, 
vsebuje tudi nefinančne informacije, skupaj z informacijami o okoljskih zadevah in vprašanjih 
zaposlenih. 

Možnost za izboljšanje preglednosti socialnih in okoljskih informacij, ki jih dajejo na voljo 
podjetja v vseh sektorjih, da bi zagotovili enake pogoje za vse, je Komisija priznala v Aktu za 
enotni trg2 priznava in je bila ponovljena v sporočilu „Obnovljena strategija EU za družbeno 
odgovornost podjetij za obdobje 2011–2014“3. Ta predlog uresničuje eno od glavnih zavez 
obnovljene strategije. 

V sporočilu je družbena odgovornost podjetij opredeljena kot „odgovornost podjetij za 
njihove učinke na družbo“. Priznava, da bi morala njen razvoj usmerjati podjetja sama ter da 
bi morala imeti podjetja vzpostavljen postopek za vključevanje socialnih in okoljskih vprašanj 
v svoje poslovanje in strategijo. Zato je nefinančna preglednost ključni element vsake politike 
na področju družbene odgovornosti podjetij.

Evropski parlamenti v svojih poročilih o družbeni odgovornosti gospodarskih družb: 
spodbujanje interesov družbe in pot k trajnostnemu in vključujočemu okrevanju ter o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb: upravičljivo, pregledno in odgovorno poslovno ravnanje in 
trajnostno rast priznava pomen zakonodajnega ukrepa v zvezi z razkritjem nefinančnih 
podatkov. 
Evropski parlament je pozval k oblikovanju zakonodajnega okvira, ki bi omogočal prožnost 
za družbe in hkrati preglednost, primerljivost in enostaven dostop do informacij za potrošnike 
in vlagatelje. Odgovorna podjetja bi s tem pridobila veliko konkurenčnost prednost in bila 
nagrajena na trgu. Evropski parlament je poleg tega pozval, da bi bile dobavne in 
podizvajalske verige zajete v nefinančne informacije, in ugotovil, da obstaja potreba po 
zunanjem preverjanju razkritih nefinančnih informacij. 

Predlog Evropske komisije je treba spremeniti v skladu s stališčem, ki ga je predhodno izrazil 
Evropski parlament, da bi se izpolnila potreba po preglednosti in primerljivosti, hkrati pa 
ohranila visoka stopnja prilagodljivosti za podjetja. 

Zahteve po nefinančnih informacijah bi se morale uporabljati le za velika podjetja, kot je bilo 
predhodno določeno v računovodskih direktivah. Mala in srednje velika podjetja ne bi smele 
biti zajeta v teh zahtevah. 

                                               
1 Četrta direktiva Sveta z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb 

(78/660/EGS); Sedma direktiva Sveta z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih 
(83/349/EGS).

2 „Akt za enotni trg – Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja“, COM (2011) 206, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:SL:PDF, str. 15.

3 COM(2011)0681 z dne 25. oktobra 2011
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Bistvenega pomena je zagotoviti pravno jasnost za družbe in preprečiti kakršno koli 
negotovost pri izvajanju; zato se predlaga, da Komisija do konca leta 2015 sprejme smernice 
za uporabo ukrepov iz te direktive, ki se nanašajo na izjavo o nefinančnem poslovanju. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za izboljšanje skladnosti in 
primerljivosti razkritih nefinančnih 
informacij v Uniji bi bilo treba od družb 
zahtevati, da v letno poročilo vključijo 
izjavo o nefinančnem poslovanju, v kateri 
morajo biti navedene informacije vsaj o 
okoljskih in socialnih zadevah, zaposlenih, 
spoštovanju človekovih pravic ter zadevah 
v zvezi z bojem proti korupciji in 
podkupovanju. V tako izjavo bi bilo treba 
vključiti opis politik, rezultatov in tveganj 
na tem področju.

(6) Za izboljšanje skladnosti in 
primerljivosti razkritih nefinančnih 
informacij v Uniji bi bilo treba od družb 
zahtevati, da v letno poročilo vključijo 
izjavo o nefinančnem poslovanju, v kateri 
morajo biti navedene informacije vsaj o 
okoljskih in socialnih zadevah, zadevah 
glede spola in zaposlovanja, vključno s 
socialnim dialogom in spoštovanjem 
sindikalnih pravic, in o spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju. V 
tako izjavo bi bilo treba vključiti opis 
politik, rezultatov, pomembnih incidentov 
v obdobju poročanja in tveganj na tem 
področju.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Družbe lahko te informacije zagotovijo 
na podlagi nacionalnih okvirov, okvirov 

(7) Družbe se pri zagotavljanju 
nefinančnih informacij oprejo na 
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EU, kot je sistem Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS), in 
mednarodnih okvirov, na primer pobude 
Združenih narodov (ZN) za globalni 
dogovor, vodilnih načel o podjetništvu in 
človekovih pravicah: izvajanje okvira 
Združenih narodov za „varovanje, 
spoštovanje in pomoč“, smernic
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja, standarda ISO 26000
Mednarodne organizacije za 
standardizacijo, tristranske deklaracije o 
načelih večnacionalnih podjetij in 
socialne politike Mednarodne 
organizacije dela (MOD) ter pobude za 
globalno poročanje.

smernice, ki jih je Evropska komisija 
sprejela z delegiranimi akti. Preden so te 
smernice na voljo, bi se morale družbe 
opreti najmanj na vodilna načela o 
podjetništvu in človekovih pravicah: 
izvajanje okvira Združenih narodov za
„varovanje, spoštovanje in pomoč“ in na 
smernice Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za 
večnacionalna podjetja. Družbe se lahko 
dodatno oprejo na nacionalne okvire,
okvire EU ali na mednarodne okvire, ter v 
tem primeru opredelijo, katere okvire so 
uporabile.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Področje uporabe teh zahtev o 
razkritju nefinančnih informacij bi bilo 
treba opredeliti glede na povprečno število 
zaposlenih, skupna sredstva in prihodke.
MSP bi morala biti izvzeta iz dodatnih 
zahtev, obvezno razkritje izjave o 
nefinančnem poslovanju v letnem poročilu 
pa bi se moralo uporabljati samo za družbe, 
katerih povprečno število zaposlenih je 
večje od 500, pri čemer je njihova bilančna 
vsota večja od 20 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji 
od 40 milijonov EUR.

(11) Področje uporabe teh zahtev o 
razkritju nefinančnih informacij bi bilo 
treba opredeliti glede na povprečno število 
zaposlenih, skupna sredstva in prihodke.
MSP bi morala biti izvzeta iz dodatnih 
zahtev, obvezno razkritje izjave o 
nefinančnem poslovanju v letnem poročilu 
pa bi se moralo uporabljati samo za družbe, 
katerih povprečno število zaposlenih je 
večje od 250, pri čemer je njihova bilančna 
vsota večja od 20 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji 
od 40 milijonov EUR.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Obvezno razkritje politik raznolikosti 
za upravne, poslovodne in nadzorne organe 
v zvezi z vidiki, kot so starost, spol, 
geografsko poreklo ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, bi moralo veljati samo 
za velika podjetja, ki kotirajo na borzi.
Zato ta obveznost ne bi smela veljati za 
mala in srednje velika podjetja, ki jih je 
mogoče izvzeti iz nekaterih računovodskih 
obveznosti v skladu s členom 27 
Direktive 78/660/EGS. Razkritje politike 
raznolikosti bi moralo biti v skladu s 
členom 46a Direktive 78/660/EGS 
vključeno v izjavo o sodelovanju pri 
upravljanju. Družbe, ki nimajo take 
politike raznolikosti, ne bi smele biti 
obvezane k vzpostavitvi take politike, 
vendar bi morale jasno navesti razloge, 
zakaj je ne vzpostavijo.

(16) Obvezno razkritje politik raznolikosti 
za upravne, poslovodne in nadzorne organe 
v zvezi s spolom in drugimi vidiki, kot so 
starost, spol, geografsko poreklo ter 
izobrazba in poklicne izkušnje, bi moralo 
veljati samo za velika podjetja, ki kotirajo 
na borzi. Zato ta obveznost ne bi smela 
veljati za mala in srednje velika podjetja, ki 
jih je mogoče izvzeti iz nekaterih 
računovodskih obveznosti v skladu s 
členom 27 Direktive 78/660/EGS.
Razkritje politike raznolikosti bi moralo 
biti v skladu s členom 46a 
Direktive 78/660/EGS vključeno v izjavo o 
sodelovanju pri upravljanju. Družbe, ki 
nimajo take politike raznolikosti, ne bi 
smele biti obvezane k vzpostavitvi take 
politike, vendar bi morale jasno navesti 
razloge, zakaj je ne vzpostavijo.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za družbe, katerih povprečno število 
zaposlenih v poslovnem letu je večje od
500, pri čemer je na dan bilance stanja 
njihova bilančna vsota večja 
od 20 milijonov EUR ali so njihovi čisti 
prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 

Za družbe, katerih povprečno število 
zaposlenih v poslovnem letu je večje od
250, pri čemer je na dan bilance stanja 
njihova bilančna vsota večja 
od 20 milijonov EUR ali so njihovi čisti 
prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
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informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, 
vključno z:

informacijami o učinku, ki ga ima 
delovanje družb na družbo, vsaj o 
okoljskih in socialnih zadevah, zadevah 
glede spola in zaposlovanja, vključno s 
socialnim dialogom in spoštovanjem 
sindikalnih pravic, in o spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, 
vključno z:

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da bodo določbe te direktive v skladu z novo opredelitvijo družbene 
odgovornosti gospodarskih družb in da bodo pragi enaki kot v računovodskih direktivah.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – podtočka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

opisom politike podjetja na tem področju; opisom politike podjetja na tem področju, 
med drugim v zvezi z izvajanjem 
postopkov skrbnega pregleda;

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na postopke skrbnega pregleda je potrebno zaradi pojasnitve, da so lahko ti 
postopki zelo pomemben del politik, ki jih uporabljajo družbe.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – podtočka ii a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pomembnimi incidenti, do katerih je v 
zvezi s temi zadevami prišlo v obdobju 
poročanja;

Or. en

Obrazložitev

Izjava o nefinančnem poslovanju bi morala vsebovati informacije o vseh pomembnih 
incidentih glede opredeljenih zadev, saj so pomembne za to, da dobijo potrošniki in vlagatelji 
jasen in celovit pregled nad učinkom delovanja družb.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – podtočka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

tveganji na tem področju in načinom, kako 
podjetje upravlja z navedenimi tveganji.

tveganji za družbe in družbo na tem 
področju in načinom, kako podjetje 
upravlja z navedenimi tveganji.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba zaradi skladnosti besedila z novo opredelitvijo družbene odgovornosti 
gospodarskih družb.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar družba ne izvaja politik v zvezi z 
eno ali več navedenimi zadevami, to 

Kadar družba ne izvaja politik v zvezi z 
eno ali več navedenimi zadevami, to 
ustrezno obrazloži. Obrazložitev vsebuje 
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ustrezno obrazloži. oceno tveganja pri odločitvi, da se politike 
v zvezi s temi zadevami ne izvajajo.
Učinek delovanja družbe na družbo 
vključuje učinke, ki nastanejo pri 
dejavnostih družbe poročevalke, pa tudi 
pri drugih dejavnostih družbe, ki so 
povezane z družbo poročevalko prek 
poslovnih odnosov, kot so pobude za 
skupno podjetje ter dobavne in 
podizvajalske verige.
Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom [49 nove direktive 2013/34] do 
konca leta 2015 sprejme in redno 
posodablja smernice za uporabo ukrepov 
iz te direktive v zvezi z izjavo o 
nefinančnem poslovanju. Te smernice 
temeljijo na vodilnih načelih o 
podjetništvu in človekovih pravicah: 
izvajanje okvira Združenih narodov za 
„varovanje, spoštovanje in pomoč“ in na 
smernicah Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za 
večnacionalna podjetja. Te smernice 
vsebujejo ključne kazalnike uspešnosti pri 
zadevah, za katere je treba zagotoviti 
informacije. Ključni kazalniki uspešnosti, 
pripravljeni za merjene učinka delovanja 
družbe v zvezi z okoljskimi zadevami, 
zajemajo najmanj rabo zemljišč, rabo 
vode, emisije toplogrednih plinov ter 
uporabo materialov. Smernice vsebujejo 
splošne določbe, pa tudi določbe po 
sektorjih.

Or. en

Obrazložitev

Kot je opisano v poročilih Evropskega parlamenta o družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb, je pomembno, da nefinančne informacije zajemajo tudi podizvajalsko in dobavno 
verigo. Poleg tega je pomembno, da so vlagatelji in potrošniki obveščeni o oceni tveganja, ki 
jo opravijo družbe, ker ne izvajajo politike o opredeljenih zadevah nefinančnega poročanja. 
Da bi preprečili pravno negotovost za družbe, predlagamo, da Komisija pripravi smernice za 
uporabo te direktive.
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družba lahko take informacije zagotovi na 
podlagi nacionalnih okvirov, okvirov EU 
ali mednarodnih okvirov in v tem primeru 
opredeli, katere okvire je uporabila.

Družba se pri zagotavljanju teh informacij 
opre na smernice za izvajanje ukrepov iz 
te direktive v zvezi z izjavo o nefinančnem 
poslovanju, in sicer od enega leta po 
njihovem sprejetju. Do takrat se upošteva 
vsaj vodilna načela o podjetništvu in 
človekovih pravicah: izvajanje okvira 
Združenih narodov za „varovanje, 
spoštovanje in pomoč“ in smernice 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja. Družba lahko poleg tega 
upošteva nacionalne okvire, okvire EU ali
mednarodne okvire, ter v tem primeru 
opredeli, katere okvire je uporabila.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja družbe, 
analiza vključuje tako ključne finančne in 
nefinančne kazalnike uspešnosti, 
pomembne za posamezno poslovanje.

Kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja družbe in 
učinka na družbo ter preglednost in 
primerljivost pregleda, analiza vključuje 
tako ključne finančne in nefinančne 
kazalnike uspešnosti, pomembne za 
posamezno poslovanje. Ta analiza 
vključuje ključne kazalnike uspešnosti, 
opredeljene v smernicah, ki jih pripravi 
Evropska komisija, in sicer od enega leta 
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po njihovem sprejetju.

Or. en

Obrazložitev

Ključni kazalniki uspešnosti so nadvse pomembni za zagotovitev ustrezne ravni primerljivosti 
informacij, ki jih zagotovijo različne družbe.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar družba pripravlja celovito poročilo 
za isto poslovno leto na podlagi 
nacionalnih okvirov, okvirov EU ali 
mednarodnih okvirov, ki zajema 
informacije iz odstavka 1(b), je izvzeta iz 
obveznosti priprave izjave o nefinančnem 
poslovanju iz odstavka 1(b), kadar se tako 
poročilo vključi v letno poročilo.

Kadar družba pripravlja celovito poročilo 
za isto poslovno leto na podlagi 
nacionalnih okvirov, okvirov EU ali 
mednarodnih okvirov, ki zajema 
informacije iz odstavka 1(b) v skladu s 
posebnimi določbami, ki so v njem 
opredeljene, in s smernicami za uporabo 
ukrepov iz te direktive, ki se nanašajo na 
izjavo o nefinančnem poslovanju, je 
izvzeta iz obveznosti priprave izjave o 
nefinančnem poslovanju iz odstavka 1(b), 
kadar se tako poročilo vključi v letno 
poročilo ter vsebuje ustrezne ključne 
kazalnike uspešnosti v skladu z odstavkom 
1(c).

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili potrebno prilagodljivost za družbe ter obenem ustrezno raven preglednosti in 
primerljivosti, morajo družbe uporabljati ustrezne ključne kazalnike uspešnosti v skladu z 
informacijami, zagotovljenimi na področjih, ki jih zajema poročilo o nefinančnih 
informacijah, tudi v primerih, kadar te družbe uporabljajo drugačne okvire poročanja.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46a – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih družbe v 
zvezi z vidiki, kot so starost, spol,
geografsko poreklo ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, ciljev in načinov 
izvajanja te politike raznolikosti ter 
rezultatov v obdobju poročanja. Kadar 
družba nima take politike, se v izkazu v 
zvezi s tem navede jasna in utemeljena 
obrazložitev.“

opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih družbe v 
zvezi s spolom in drugimi vidiki, kot so 
starost, geografsko poreklo ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, ciljev in načinov 
izvajanja te politike raznolikosti ter 
rezultatov v obdobju poročanja.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se vedno zagotovijo informacije o različni zastopanosti spolov v upravnih, 
vodstvenih in nadzornih organih družbe.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 1 a – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 78/660/EGS
Člen 53 a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvrševanje
Države članice zagotovijo, da so na voljo 
učinkoviti in primerni mehanizmi za 
zagotovitev, da družbe v skladu z 
določbami te direktive pravilno razkrivajo 
nefinančne informacije.
Države članice zagotovijo, da so na voljo 
učinkoviti nacionalni postopki za 
uveljavitev izpolnjevanja obveznosti iz te 
direktive ter da so ti postopki na voljo za 
vse fizične in pravne osebe, ki imajo 
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zakonit interes v skladu z nacionalnim 
pravom pri zagotavljanju, da se določbe te 
direktive spoštujejo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili tveganje lažne prijaznosti do okolja in zavajujočih informacij, je treba v 
državah članicah uvesti posebne mehanizme za pravilno izvajanje in izvrševanje te direktive. 
Da bi upoštevali zelo različne razmere v državah članicah, jim je treba omogočiti 
prilagodljivost pri uporabi delovanja teh mehanizmov.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 
povprečno skupno število zaposlenih v 
poslovnem letu je večje od 500, pri čemer 
je na dan bilance stanja njihova bilančna 
vsota večja od 20 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, 
vključno z:

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 
povprečno skupno število zaposlenih v 
poslovnem letu je večje od 250, pri čemer 
je na dan bilance stanja njihova bilančna 
vsota večja od 20 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami o učinku dejavnosti družb 
na družbo vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zadevah glede spola in 
zaposlovanja, vključno s socialnim 
dialogom in spoštovanjem sindikalnih 
pravic, in o spoštovanju človekovih pravic 
ter zadevah v zvezi z bojem proti korupciji 
in podkupovanju, vključno z:

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da bodo določbe te direktive v skladu z novo opredelitvijo družbene 
odgovornosti gospodarskih družb in da bodo pragi enaki kot v računovodskih direktivah.
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 3 – podtočka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

opisom politike podjetja na tem področju; opisom politike podjetja na tem področju, 
med drugim v zvezi z izvajanjem 
postopkov skrbnega pregleda;

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na postopke skrbnega pregleda je potrebno zaradi pojasnitve, da so lahko ti 
postopki zelo pomemben del politik, ki jih uporabljajo družbe.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 3 – podtočka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pomembnimi incidenti, do katerih je v 
zvezi s temi zadevami prišlo v obdobju 
poročanja;

Or. en

Obrazložitev

Izjava o nefinančnem poslovanju bi morala vsebovati informacije o vseh pomembnih 
incidentih glede opredeljenih zadev, saj so pomembne za to, da dobijo potrošniki in vlagatelji 
jasen in celovit pregled nad učinkom delovanja družb.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 3 – podtočka iii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

tveganji na tem področju in načinom, kako 
podjetje upravlja z navedenimi tveganji.

tveganji za družbe in družbo na tem 
področju in načinom, kako podjetje 
upravlja z navedenimi tveganji.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba zaradi skladnosti besedila z novo opredelitvijo družbene odgovornosti 
gospodarskih družb.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar podjetja, vključena v konsolidacijo 
kot celoto, ne izvajajo politik v zvezi z eno 
ali več navedenih zadev, družba to 
ustrezno obrazloži.

Kadar podjetje, vključeno v konsolidacijo 
kot celoto, ne izvaja politik v zvezi z eno 
ali več navedenih zadev, to ustrezno 
obrazloži. Obrazložitev vsebuje oceno 
tveganja pri odločitvi, da se politike v zvezi 
s temi zadevami ne izvajajo.
Učinek dejavnosti družbe na družbo 
vključuje učinke, ki nastanejo pri 
dejavnostih družbe, vključene v 
konsolidacijo, pa tudi pri drugih 
dejavnostih družbe, ki so povezane z 
družbo poročevalko prek poslovnih 
odnosov, kot so pobude za skupno podjetje 
ter dobavne in podizvajalske verige.
Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom [49 nove direktive 2013/34] do 
konca leta 2015 sprejme in redno 
posodablja smernice za uporabo ukrepov 
iz te direktive v zvezi z izjavo o 
nefinančnem poslovanju. Te smernice 
temeljijo na vodilnih načelih o 
podjetništvu in človekovih pravicah: 
izvajanje okvira Združenih narodov za 
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„varovanje, spoštovanje in pomoč“ in na 
smernicah Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za 
večnacionalna podjetja. Te smernice 
vsebujejo ključne kazalnike uspešnosti pri 
zadevah, za katere je treba zagotoviti 
informacije. Ključni kazalniki uspešnosti, 
pripravljeni za merjene učinka delovanja
družbe v zvezi z okoljskimi zadevami, 
zajemajo najmanj rabo zemljišč, porabo 
vode, emisije toplogrednih plinov ter 
uporabo materialov. Smernice vsebujejo 
splošne določbe, pa tudi določbe po 
sektorjih.

Or. en

Obrazložitev

Kot je opisano v poročilih Evropskega parlamenta o družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb, je pomembno, da nefinančne informacije zajemajo tudi podizvajalsko in dobavno 
verigo. Poleg tega je pomembno, da so vlagatelji in potrošniki obveščeni o oceni tveganja, ki 
jo opravijo družbe, ker ne izvajajo politike o opredeljenih zadevah nefinančnega poročanja. 
Da bi preprečili pravno negotovost za družbe, predlagamo, da Komisija pripravi smernice za 
uporabo te direktive.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V konsolidiranem letnem poročilu se lahko
take informacije zagotovijo na podlagi
nacionalnih okvirov, okvirov EU ali 
mednarodnih okvirov, pri čemer se v tem 
primeru opredeli, kateri okviri so se 
uporabljali.

V konsolidiranem letnem poročilu take 
informacije temeljijo na smernicah za 
izvajanje ukrepov te direktive o izjavi o 
nefinančnem poslovanju, in sicer od 
enega leta po njihovem sprejetju. Do 
takrat konsolidirano letno poročilo temelji 
najmanj na vodilnih načelih o 
podjetništvu in človekovih pravicah: 
izvajanje okvira Združenih narodov za 
„varovanje, spoštovanje in pomoč“ in na 
smernicah Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za 
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večnacionalna podjetja. Konsolidirano 
letno poročilo lahko dodatno temelji tudi 
na nacionalnih okvirih, okvirih EU ali na
mednarodnih okvirih, pri čemer se v tem 
primeru opredeli, kateri okviri so se 
uporabljali.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kolikor je potrebno za razumevanje takega
razvoja, uspešnosti ali položaja, analiza 
vključuje tako ključne finančne in 
nefinančne kazalnike uspešnosti, 
pomembne za določeno poslovanje.

Kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja družbe in 
učinka na družbo ter preglednost in 
primerljivost pregleda, analiza vključuje 
tako ključne finančne in nefinančne 
kazalnike uspešnosti, pomembne za 
določeno poslovanje. Ta analiza vključuje 
ključne kazalnike uspešnosti, opredeljene 
v smernicah, ki jih pripravi Evropska 
komisija, in sicer od enega leta po 
njihovem sprejetju.

Or. en

Obrazložitev

Ključni kazalniki uspešnosti so nadvse pomembni za zagotovitev ustrezne ravni primerljivosti 
informacij, ki jih zagotovijo različne družbe.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka b
Direktiva 78/660/EGS
Člen 36 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar nadrejeno podjetje pripravlja 
celovito poročilo za isto poslovno leto, v 
katerega je vključena celotna skupina 
konsolidiranih podjetij, na podlagi 
nacionalnih okvirov, okvirov EU ali 
mednarodnih okvirov, ki zajema 
informacije iz tretjega pododstavka 
odstavka 1, je izvzeto iz obveznosti 
priprave izjave o nefinančnem poslovanju 
iz tretjega pododstavka odstavka 1, kadar 
se tako celovito poročilo vključi v 
konsolidirano letno poročilo.

Kadar nadrejeno podjetje pripravlja 
celovito poročilo za isto poslovno leto, v 
katerega je vključena celotna skupina 
konsolidiranih podjetij, na podlagi 
nacionalnih okvirov, okvirov EU ali 
mednarodnih okvirov, ki zajema 
informacije iz tretjega pododstavka 
odstavka 1 v skladu s posebnimi 
določbami, ki so v njem opredeljene, in s 
smernicami za uporabo ukrepov iz te 
direktive, ki se nanašajo na izjavo o 
nefinančnem poslovanju, je izvzeto iz 
obveznosti priprave izjave o nefinančnem 
poslovanju iz tretjega pododstavka 
odstavka 1, kadar se tako celovito poročilo 
vključi v konsolidirano letno poročilo ter 
vsebuje ustrezne ključne kazalnike 
uspešnosti v skladu z odstavkom 1.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili bistveno prilagodljivost za družbe ter obenem ustrezno raven preglednosti in 
primerljivosti, morajo družbe uporabljati ustrezne ključne kazalnike uspešnosti v skladu z 
informacijami, zagotovljenimi na področjih, ki jih zajema poročilo o nefinančnih 
informacijah, tudi v primerih, kadar te družbe uporabljajo različne okvire poročanja.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka b a (novo)
Direktiva 78/660/EGS
Člen 36 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvrševanje
Države članice zagotovijo, da so na voljo 
učinkoviti in primerni mehanizmi za 
zagotovitev, da družbe v skladu z 
določbami te direktive pravilno razkrivajo 
nefinančne informacije.
Države članice zagotovijo, da so na voljo 
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učinkoviti nacionalni postopki za 
uveljavitev izpolnjevanja obveznosti iz te 
direktive ter da so ti postopki na voljo za 
vse fizične in pravne osebe, ki imajo 
zakonit interes v skladu z nacionalnim 
pravom pri zagotavljanju, da se določbe te 
direktive spoštujejo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili tveganje lažne prijaznosti do okolja in zavajujočih informacij, je treba v 
državah članicah uvesti posebne mehanizme za pravilno izvajanje in izvrševanje te direktive. 
Da bi upoštevali zelo različne razmere v državah članicah, jim je treba omogočiti 
prilagodljivost pri uporabi teh mehanizmov.


