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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 
78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om diversitet for visse store selskaber og grupper
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0207),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 50, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0103/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg af ...1,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udenrigsudvalget, 
Udviklingsudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7–
0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om ændring af Rådets direktiv

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om ændring af Rådets direktiv

                                               
1 EFT L ....
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78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om diversitet 
for visse store selskaber og grupper

213/34/EØF for så vidt angår 
offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om diversitet 
for visse store virksomheder og grupper

Or. en

Begrundelse

Direktiv 78/660/EØF og 83/349/EF er blevet ophævet ved direktiv 2013/34/EU.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I sin meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget "Akten for det indre 
marked. Tolv løftestænger til at skabe 
vækst og øget tillid"9, som blev vedtaget 
den 13. april 2011, udpegede 
Kommissionen behovet for at forbedre 
gennemsigtigheden af de oplysninger af 
social og miljømæssig art, som selskaber
inden for alle sektorer indberetter, med 
henblik på at sikre, at reglerne er ens for 
alle.

(1) I sin meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget "Akten for det indre 
marked. Tolv løftestænger til at skabe 
vækst og øget tillid"9, som blev vedtaget 
den 13. april 2011, udpegede 
Kommissionen behovet for at forbedre 
gennemsigtigheden af de oplysninger af 
social og miljømæssig art, som
virksomheder inden for alle sektorer 
indberetter, med henblik på at sikre, at 
reglerne er ens for alle.

__________________ __________________
9 KOM(2011) 206 endelig af 13. april 
2011.

9 COM(2011)0206 af 13. april 2011.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

10 COM(2011)0681 af 25. oktober 2011.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Europa-Parlamentet har i sine 
betænkninger af 6. februar 2013 
henholdsvis om virksomhedernes sociale 
ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i 
erhvervslivet samt bæredygtig vækst11 og 
om virksomhedernes sociale ansvar: 
fremme af samfundets interesser og vejen 
til bæredygtig og inklusiv genrejsning12

anerkendt betydningen af, at selskaber 
fremlægger oplysninger om 
bæredygtighed, såsom sociale og 
miljørelaterede faktorer, med henblik på at 
indkredse risici vedrørende bæredygtighed 
og højne tilliden blandt investorer og 
forbrugere, og opfordret Kommissionen til 
at fremsætte et forslag om at indføre ikke-
finansielle indberetningskrav for 
selskaber.

(3) I sine betænkninger af 6. februar 2013 
henholdsvis om virksomhedernes sociale 
ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i 
erhvervslivet samt bæredygtig vækst11 og 
om virksomhedernes sociale ansvar: 
fremme af samfundets interesser og vejen 
til bæredygtig og inklusiv genrejsning12

anerkendte Europa-Parlamentet
betydningen af, at selskaber fremlægger 
oplysninger om bæredygtighed, såsom 
sociale og miljørelaterede faktorer, med 
henblik på at indkredse risici vedrørende 
bæredygtighed og højne tilliden blandt 
investorer og forbrugere. I 
overensstemmelse hermed opfordrede 
Europa-Parlamentet Kommissionen til at 
fremsætte et forslag til en retsakt med stor 
handlefrihed om virksomheders 
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offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger, for at tage hensyn til den 
flerdimensionelle natur af 
virksomhedernes sociale ansvar (VSA) og 
mangfoldigheden af de VSA-politikker, 
der gennemføres af virksomheder, og som 
modsvares af et tilstrækkeligt 
sammenlignelighedsniveau for at dække 
behovene hos investorer og andre 
interessenter samt behovet for at sikre 
forbrugerne let adgang til oplysninger om 
virksomhedernes indflydelse på 
samfundet.

__________________ __________________
11 Betænkning om virksomhedernes sociale 
ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i 
erhvervslivet samt bæredygtig vækst 
2012/2098(INI)) fra Retsudvalget. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//DA&language=
DA

11 Betænkning om virksomhedernes sociale 
ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i 
erhvervslivet samt bæredygtig vækst 
2012/2098(INI)) fra Retsudvalget. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//DA&language=
DA

12 Betænkning om virksomhedernes sociale 
ansvar: fremme af samfundets interesser og 
vejen til bæredygtig og inklusiv 
genrejsning (2012/2097(INI)) fra
Retsudvalget. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//DA&language=
DA

12 Betænkning om virksomhedernes sociale 
ansvar: fremme af samfundets interesser og 
vejen til bæredygtig og inklusiv 
genrejsning (2012/2097(INI)) fra 
Retsudvalget. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//DA&language=
DA

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Samordningen af de nationale 
bestemmelser om offentliggørelse af ikke-

(4) Samordningen af de nationale 
bestemmelser om offentliggørelse af ikke-
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finansielle oplysninger for store 
aktieselskaber og anpartsselskaber er af 
betydning for selskabernes, aktionærernes 
og andre interessenters interesser. 
Samordning er nødvendig på disse 
områder, eftersom de fleste af disse 
selskaber opererer i mere end én 
medlemsstat.

finansielle oplysninger for store 
aktieselskaber og anpartsselskaber er af 
betydning for virksomhedernes, 
aktionærernes og andre interessenters 
interesser. Samordning er nødvendig på 
disse områder, eftersom de fleste af disse 
selskaber opererer i mere end én 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er desuden nødvendigt at fastsætte 
minimumsregler med hensyn til omfanget 
af de oplysninger, som skal bringes til 
offentlighedens kendskab af selskaber i 
hele Unionen. Årsberetningen bør give et 
rimeligt og omfattende indblik i et selskabs 
politikker, resultater og risici.

(5) Det er desuden nødvendigt at fastsætte 
minimumsregler med hensyn til omfanget 
af de oplysninger, som skal bringes til 
offentlighedens kendskab af selskaber i 
hele Unionen. Ledelsesberetningen bør 
give et rimeligt og omfattende indblik i et 
selskabs politikker, resultater og risici.

Or. en

Ændringsforslag 7

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 

(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
virksomhederne offentliggør en ikke-
finansiel redegørelse som en del af deres
ledelsesberetning, som i det mindste 
indeholder oplysninger om 
miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og 
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spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse. Disse 
redegørelser bør indeholde en beskrivelse 
af politikker, resultater og risici på disse 
områder.

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. Den ikke-finansielle redegørelse 
skal, hvor det er relevant, også indeholde 
en henvisning til de procedurer for 
fornøden omhu, der udføres af selskabet 
med henblik på at kortlægge, forhindre og 
modvirke faktiske og potentielle negative 
følger i forhold til selskabets størrelse 
samt aktiviteternes art og kontekst.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Med hensyn til miljøspørgsmål, skal 
redegørelsen, hvor det er relevant, 
indeholde nærmere oplysninger om 
forudsigelige følger af en virksomheds 
aktiviteter for miljøet, sundheden og 
sikkerheden, brugen af vedvarende og 
ikkevedvarende energikilder, 
drivhusgasemissioner og luftforurening.
Hvad angår sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål, skal oplysningerne i 
redegørelsen navnlig vedrøre de 
forbindelser, som virksomheden 
opretholder med sine underleverandører, 
gennemførelsen af grundlæggende 
konventioner udarbejdet af Den 
International Arbejdsorganisation (ILO), 
arbejdsvilkår, den sociale dialog, sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen og 
dialogen med lokalsamfundet samt de 
foranstaltninger, der er truffet for at sikre 
beskyttelsen og udviklingen af disse 
samfund. Med hensyn til 
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menneskerettigheder samt bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse skal den ikke-
finansielle redegørelse mindst indeholde 
oplysninger om forebyggelse af 
menneskerettighedskrænkelser og de 
eksisterende instrumenter til bekæmpelse 
af korruption og bestikkelse.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Virksomhederne bør fremlægge 
tilstrækkelige oplysninger om de forhold, 
som har størst risiko for at få alvorlige 
følger, samt om alle følger, der allerede 
har manifesteret sig. Alvorligheden af 
sådanne følger skal vurderes på baggrund 
af deres omfang og grad. Risikoen for 
negative følger kan hidrøre fra 
virksomhedens egne aktiviteter eller stå i 
forbindelse med dens drift, produkter eller 
forretningsforbindelser.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) Offentliggørelsen af oplysninger om 
væsentlige risici, truende udviklinger eller 
anliggender under forhandlingen kan 
føre til offentliggørelse af følsomme 
forretningsoplysninger, hvilket kan 
forstyrre forretningsmodellen og i sidste 
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ende virke konkurrenceforvridende.
Derfor skal medlemmerne af 
administrations-, ledelses- og 
tilsynsorganerne have mulighed for at 
beslutte, om de vil offentliggøre sådanne 
oplysninger, hvis en sådan 
offentliggørelse kan være til stor skade for 
virksomhedens interesser.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Selskabet kan fremlægge af disse 
oplysninger på grundlag af nationale 
rammer, EU-baserede rammer, f.eks. 
fællesskabsordningen for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS), internationale 
rammer, f.eks. De Forenede Nationers 
(FN) Global Compact, de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
FN's ramme for beskyttelse, overholdelse 
og afhjælpning, Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udviklings
(OECD) retningslinjer for multinationale 
virksomheder, Den Internationale
Standardiseringsorganisations (ISO) 
26000, Den Internationale
Arbejdsorganisations (ILO) 
trepartserklæring om principper for 
multinationale virksomheder og 
socialpolitik og Global Reporting 
Initiative.

(7) Virksomhederne bør som hovedregel
fremlægge disse oplysninger på grundlag 
af 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 og Den 
Internationale Arbejdsorganisations (ILO) 
trepartserklæring om principper for 
multinationale virksomheder og 
socialpolitik. Virksomhederne kan også 
fremlægge oplysninger på grundlag af 
nationale rammer, EU-baserede rammer 
som f.eks. fællesskabsordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS) 
samt internationale rammer som f.eks. De 
Forenede Nationers (FN) Global
Compact, Den Internationale 
Standardiseringsorganisations (ISO) 
26000, Global Reporting Initiative, 
Carbon Disclosure Project (CDP) og 
Climate Disclosure Standards Board 
(CDSB).

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I stykke 47 i De Forenede Nationers 
sluterklæring fra Rio+20-konferencen "The 
future we want"13 anerkendes betydningen 
af selskabers rapportering om 
bæredygtighed og selskaberne opfordres 
til, hvor det er relevant, at overveje 
integration af bæredygtige oplysninger i 
deres rapporteringscyklus. Industrien, de 
involverede regeringer og de relevante 
interesseparter opfordres med støtte fra De 
Forenede Nationer desuden til, hvor det er 
relevant, at udvikle modeller for bedste 
praksis og fremme foranstaltninger for 
integration af finansielle og ikke-
finansielle oplysninger under hensyntagen 
til de erfaringer, der er indhøstet inden for 
allerede eksisterende rammer.

(8) I stykke 47 i De Forenede Nationers 
sluterklæring fra Rio+20-konferencen "The 
future we want"13 anerkendes betydningen 
af selskabers rapportering om 
bæredygtighed og virksomhederne
opfordres til, hvor det er relevant, at 
overveje integration af bæredygtige 
oplysninger i deres rapporteringscyklus. 
Industrien, de involverede regeringer og de 
relevante interesseparter opfordres med 
støtte fra De Forenede Nationer desuden 
til, hvor det er relevant, at udvikle modeller 
for bedste praksis og fremme 
foranstaltninger for integration af 
finansielle og ikke-finansielle oplysninger 
under hensyntagen til de erfaringer, der er 
indhøstet inden for allerede eksisterende 
rammer.

__________________ __________________
13 De Forenede Nationer: “The Future We 
Want”, slutdokument fra FN's konference 
om bæredygtig udvikling RIO+20, 
A/CONF.216/L.1

13 De Forenede Nationer: “The Future We 
Want”, slutdokument fra FN's konference 
om bæredygtig udvikling RIO+20, 
A/CONF.216/L.1

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Det er vigtigt med øget 
gennemsigtighed, hvad angår store 
virksomheders og gruppers aktiviteter, for 
at sikre indtægterne og borgernes tillid til 
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skattesystemer samt EU-borgernes tillid til 
store virksomheder og grupper. Følgelig 
opfordrede Det Europæiske Råd i sine 
konklusioner af 22. maj 2013 til hurtige 
fremskridt inden for områderne skattesvig 
og skatteunddragelse, og det besluttede 
bl.a., at forslaget om ændring af 
direktiverne om offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger og oplysninger om 
diversitet for store virksomheder og 
grupper skal undersøges, navnlig med 
henblik på landespecifik rapportering for 
store virksomheder og grupper. Med 
henblik herpå skal Kommissionen i 
forbindelse med revisionen af 
rapporteringsordningen af direktiv 
2013/34/EF overveje at pålægge store 
virksomheder og virksomheder af 
interesse for offentligheden hvert år at 
offentliggøre en landeopdelt rapport til 
hver af de medlemsstater og tredjelande, 
hvori de opererer, der mindst skal 
indeholde oplysninger om resultatet før 
skat, skatten af resultat samt modtagne 
offentlige tilskud.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Konklusionerne fra Det Europæiske 
Råd den 24. og 25. marts 2011 opfordrer 
til, at den samlede regelbyrde, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder
(SMV'er), nedbringes både på EU-plan og 
nationalt plan, og der blev foreslået 
foranstaltninger til at øge produktiviteten, 
samtidig med at Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
sigter mod forbedring af erhvervsklimaet 
for SMV'er og fremme af 

(10) Konklusionerne fra Det Europæiske 
Råd den 24. og 25. marts 2011 opfordrer 
til, at den samlede regelbyrde, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder
(SMV'er), nedbringes både på EU-plan og 
nationalt plan, og der blev foreslået 
foranstaltninger til at øge produktiviteten, 
samtidig med at Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
sigter mod forbedring af erhvervsklimaet 
for SMV'er og fremme af 
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internationaliseringen af disse. I henhold til 
princippet "tænk småt først" bør 
indberetningskravet i direktiv 78/660/EØF 
og direktiv 83/349/EØF derfor kun finde 
anvendelse på visse store selskaber og 
grupper.

internationaliseringen af disse. I henhold til 
princippet "tænk småt først" bør 
indberetningskravet i direktiv 2013/34/EU
derfor kun finde anvendelse på visse store 
selskaber og grupper.

Or. en

Ændringsforslag 15

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 balance og nettoomsætning. 
SMV'er bør være undtaget fra yderligere 
krav, og kravet om at offentliggøre ikke-
finansielle redegørelser som en del af
ledelsesberetningen bør kun finde 
anvendelse på store virksomheder og 
grupper med mere end 500 ansatte i 
gennemsnit.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Nogle af de selskaber og grupper, som 
falder ind under anvendelsesområdet for 
direktiv 78/660/EØF og direktiv 
83/349/EØF, udarbejder allerede ikke-
finansielle rapporter på frivilligt grundlag. 
Disse selskaber bør ikke være underlagt 
kravet om at medtage en ikke-finansiel 

(12) Nogle af de virksomheder og grupper, 
som falder ind under anvendelsesområdet 
for direktiv 2013/34/EU, udarbejder 
allerede ikke-finansielle rapporter på 
frivilligt grundlag. Disse virksomheder bør 
ikke være underlagt kravet om at medtage 
en ikke-finansiel redegørelse i deres
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redegørelse i deres årsberetning, forudsat 
at rapporten vedrører det samme 
regnskabsår, dækker mindst det samme 
indhold, som der kræves i dette direktiv, og 
er knyttet som bilag til årsberetningen.

ledelsesberetning, forudsat at rapporten 
vedrører det samme regnskabsår, dækker 
mindst det samme indhold, som der kræves 
i dette direktiv, og er knyttet som bilag til
ledelsesberetningen.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Mange af de selskaber, som falder ind 
under anvendelsesområdet for direktiv
78/660/EØF, er medlemmer af koncerner. 
Konsoliderede årsberetninger bør 
udarbejdes på en måde, så oplysningerne 
vedrørende sådanne koncerner kan 
overføres til medlemmer og tredjeparter. 
Den nationale lovgivning om 
konsoliderede årsberetninger bør derfor 
samordnes med henblik på at opnå målene 
om sammenlignelighed og konsistens af de 
oplysninger, som selskaberne skal 
offentliggøre i Unionen.

(13) Mange af de selskaber, som falder ind 
under anvendelsesområdet for direktiv
2013/34/EU, er medlemmer af koncerner. 
Konsoliderede ledelsesberetninger bør 
udarbejdes på en måde, så oplysningerne 
vedrørende sådanne koncerner kan 
overføres til medlemmer og tredjeparter. 
Den nationale lovgivning om 
konsoliderede ledelsesberetninger bør 
derfor samordnes med henblik på at opnå 
målene om sammenlignelighed og 
konsistens af de oplysninger, som 
selskaberne skal offentliggøre i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Som fastsat i artikel 51a, litra e), i 
direktiv 78/660/EØF bør den lovpligtige 
revisionspåtegning desuden indeholde en 
udtalelse om, hvorvidt årsberetningen, 
herunder de ikke-finansielle oplysninger, 
er eller ikke er i overensstemmelse med 

udgår
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årsregnskabet for samme regnskabsår.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kravet om at offentliggøre 
mangfoldighedspolitikker for de 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund bør kun finde anvendelse på 
store børsnoterede selskaber. Små og 
mellemstore virksomheder, som kan være 
fritaget fra visse regnskabskrav i artikel 
27 i direktiv 78/660/EØF, bør ikke være 
omfattet af dette krav. Offentliggørelse af 
mangfoldighedspolitikken bør være en del 
af redegørelsen for virksomhedsledelse i 
henhold til artikel 46a i direktiv
78/660/EØF. Selskaber, som ikke har en 
mangfoldighedspolitik, bør ikke være 
forpligtet til at iværksætte en sådan, men 
de bør klart redegør for, hvorfor det 
forholder sig således.

(16) Kravet om at offentliggøre 
mangfoldighedspolitikker for de 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet,
integration af handicappede samt
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund bør kun finde anvendelse på 
store børsnoterede virksomheder. 
Offentliggørelse af 
mangfoldighedspolitikken bør være en del 
af redegørelsen for virksomhedsledelse i 
henhold til artikel 20 i direktiv
2013/34/EU. Virksomheder, 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 21

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Målet for dette direktiv, nemlig at øge 
relevansen, konsistensen og 
sammenligneligheden af de oplysninger, 
som selskaber i hele Unionen skal 
offentliggøre, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, 
på grund af dets virkninger, bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 

(17) Målet for dette direktiv, nemlig at øge 
relevansen, konsistensen og 
sammenligneligheden af de oplysninger, 
som virksomheder i hele Unionen skal 
offentliggøre, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, 
på grund af dets virkninger, bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
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hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF
bør derfor ændres —

(19) Direktiv 2013/34/EU bør derfor 
ændres —

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringer i direktiv 78/660/EØF Ændringer i direktiv 2013/34/EU

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 78/660/EØF ændres således: Direktiv 2013/34/EU ændres således:

Or. en
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) I artikel 46 foretages følgende 
ændringer:

udgår

a) Stk. 1 affattes således:
"1. a) Årsberetningen skal indeholde en 
pålidelig redegørelse for selskabets 
forretningsmæssige udvikling og resultat 
samt for dets stilling tillige med en 
beskrivelse af de væsentligste risici og 
usikkerhedsfaktorer, det står over for.
Redegørelsen skal være en afbalanceret 
og omfattende analyse af selskabets 
forretningsmæssige udvikling og resultat 
samt af dets stilling i overensstemmelse 
med selskabets størrelse og kompleksitet.
b) Et selskab, hvis gennemsnitlige antal 
ansatte i løbet af regnskabsåret overstiger 
500, og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overstiger 20 mio. EUR, 
eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 40 mio. EUR, skal i 
denne redegørelse medtage en ikke-
finansiel redegørelse, der i det mindste 
indeholder oplysninger om 
miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:
i) en beskrivelse af selskabets politikker 
på disse områder
ii) resultaterne af disse politikker
iii) de risici, som er forbundet med disse 
spørgsmål, og hvordan selskabet 
håndterer disse risici.
Hvis et selskab ikke forfølger politikker på 
et eller flere af disse områder, skal det 
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fremlægge en begrundelse for, hvorfor det 
ikke forfølger sådanne politikker.
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.
c) 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.
d) I sin analyse skal årsberetningen i givet 
fald indeholde henvisninger til og 
yderligere forklaringer på beløb, der er 
anført i årsregnskabet."
b) Stk. 4 affattes således:
"4. Har et selskab udarbejdet en 
omfattende rapport vedrørende det samme 
regnskabsår på grundlag af nationale, 
EU-baserede eller internationale rammer, 
som dækker de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, litra b), er selskabet 
fritaget for kravet om udarbejdelse af en 
ikke-finansiel redegørelse i henhold til 
stk. 1, litra b), forudsat at denne rapport 
er en del af årsberetningen."
c) Som stk. 5 indsættes:
"5. Et selskab, som er datterselskab, er 
fritaget for kravene i stk. 1, litra b), hvis 
det pågældende selskab og dets 
datterselskaber er konsoliderede i 
regnskaberne og årsberetningen for et 
andet selskab, og den konsoliderede 
årsberetning er udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, i 
direktiv 83/349/EØF."

Se ændringsforslaget til artikel 19 i direktiv 2013/34/EU.

Or. en
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Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) I artikel 46a foretages følgende 
ændringer:

udgår

a) I stk. 1 tilføjes følgende litra g):
"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."
b) Som stk. 4 indsættes:
"4. Stk. 1, litra g), finder ikke anvendelse 
på selskaber i henhold til artikel 27."

Se ændringsforslaget til artikel 20 i direktiv 2013/34/EU.

Or. en

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Artikel 53a affattes således: udgår
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"Artikel 53a
Medlemsstaterne giver ikke selskaber, 
hvis værdipapirer er optaget til handel på 
et reguleret marked, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 
14, i direktiv 2004/39/EF, mulighed for at 
benytte sig af fritagelserne i dette direktivs 
artikel 1a, 11 og 27, artikel 43, stk. 1, nr. 
7a og 7b, artikel 46, stk. 3, samt artikel 47 
og 51."

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt) – indledning
Direktiv 2013/34/EF
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Artikel 19 ændres således:

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt) – litra a
Direktiv 2013/34/EF
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 1 udgår tredje afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt) – litra b
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Direktiv 2013/34/EF
Artikel 19 – stk. 1 a til 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende stykker indsættes:
"1a. Store virksomheder, hvis 
gennemsnitlige antal ansatte i løbet af 
regnskabsåret overstiger 500, 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 og bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:
a) en beskrivelse af virksomhedens 
politikker på disse områder, herunder, 
hvor det er relevant, en henvisning til de 
gennemførte procedurer for fornøden 
omhu;
b) resultaterne af disse politikker;
c) de vigtigste risici, som er forbundet med 
disse spørgsmål i tilknytning til 
virksomhedens aktiviteter, drift, produkter 
eller forretningsforbindelser, og som kan 
tænkes at ville have alvorlige skadelige 
virkninger på disse områder og på 
virksomhedens håndtering af disse risici.
Hvis en virksomhed ikke forfølger 
politikker på et eller flere af disse 
områder, skal redegørelsen give en 
forklaring på, hvorfor det ikke forfølger 
sådanne politikker.
Oplysninger vedrørende de risici, der 
nævnes i første afsnit, litra c), truende 
udviklinger eller anliggender under 
forhandlingen skal ikke nødvendigvis 
offentliggøres, hvor offentliggørelsen af 
sådanne oplysninger af medlemmerne af 
administrations-, ledelses- og 
tilsynsorganerne skønnes at kunne være 
til stor skade for virksomhedens 
interesser.
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Virksomheden kan fremlægge de 
oplysninger, der kræves i første afsnit på 
grundlag af nationale, EU-baserede eller 
internationale rammer, og i givet fald skal 
den præcisere, hvilken ramme 
oplysningerne er baseret på.
1b. I det omfang, det er nødvendigt for 
forståelsen af virksomhedens udvikling, 
resultat eller stilling samt 
gennemsigtigheden og 
sammenligneligheden af revisionen, skal 
den i stk. 1 omhandlede analyse indeholde 
både finansielle og ikke-finansielle 
nøgleresultatindikatorer, som er relevante 
for de specifikke aktiviteter.
1c. I den analyse, der er omhandlet i stk. 
1, skal ledelsesberetningen i givet fald 
indeholde henvisninger til og yderligere 
forklaringer på beløb, der er anført i 
årsregnskabet."

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt) – litra c (nyt)
Direktiv 2013/34/EF
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 4 affattes således:
"4. Har en virksomhed 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 a), er 
virksomheden fritaget for kravet om 
udarbejdelse af en ikke-finansiel 
redegørelse i henhold til stk. 1, litra a), 
forudsat at denne omfattende rapport er 
en del af ledelsesberetningen."
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Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt) – litra d (nyt)
Direktiv 2013/34/EF
Artikel 19 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Som stk. 4a indsættes:
"4a. En virksomhed, som er en 
dattervirksomhed, er fritaget for kravene i 
stk. 1a, hvis den pågældende virksomhed 
og dens dattervirksomheder er medtaget i 
de konsoliderede regnskaber og den 
konsoliderede ledelsesberetning for en 
anden virksomhed, og den konsoliderede 
ledelsesberetning er udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 29."

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 b (nyt) – indledning
Direktiv 2013/34/EF
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) Artikel 20 affattes således:

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 b (nyt) – litra a
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Direktiv 2013/34/EF
Artikel 20 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 1 indsættes følgende litra:
"fa) en beskrivelse af virksomhedens 
mangfoldighedspolitik for dens 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, integration af handicappede, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund, målene for denne 
mangfoldighedspolitik, hvordan den 
gennemføres, og hvilke resultater der er 
opnået i rapporteringsperioden. Hvis 
virksomheden ikke har en sådan politik, 
skal redegørelsen indeholde en 
begrundelse for, hvorfor det forholder sig 
således."

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 b (nyt) – litra b
Direktiv 2013/34/EF
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3 affattes således:
'3. Revisoren eller revisionsfirmaet 
afgiver en udtalelse i overensstemmelse 
med artikel 34, stk. 1, andet afsnit, om de 
oplysninger, der er udarbejdet i henhold 
til stk. 1, litra c) og d), og kontrollerer, at 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
litra a), b), e) f) og fa), er afgivet."

Or. en
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Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 b (nyt) – litra c
Direktiv 2013/34/EF
Artikel 20 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Følgende stykke indsættes:
"4a. Uanset artikel 40 finder stk. 1, litra 
fa), i denne artikel ikke anvendelse på 
små og mellemstore virksomheder."

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 c (nyt) – indledning
Direktiv 2013/34/EF
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c) Artikel 29 affattes således:

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 c (nyt) – litra a
Direktiv 2013/34/EF
Artikel 29 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Følgende stykke indsættes:
"1a. For så vidt angår denne artikels stk. 
1, bør revisionen af modervirksomheder i 
store grupper, hvis gennemsnitlige antal 
ansatte i løbet af regnskabsåret overstiger 
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500, i det omfang, det er nødvendigt for 
forståelsen af virksomhedens udvikling, 
resultat eller stilling, også indeholde en 
ikke-finansiel redegørelse, der i det 
mindste indeholder oplysninger om 
miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:
a) en beskrivelse af gruppens politikker på 
disse områder, herunder, hvor det er 
relevant, en henvisning til de gennemførte 
procedurer for fornøden omhu;
b) resultaterne af disse politikker;
c) de risici, som er forbundet med disse 
spørgsmål i tilknytning til virksomhedens 
aktiviteter, drift, produkter eller 
forretningsforbindelser, og som kan 
tænkes at ville have alvorlige skadelige 
virkninger på disse områder og på 
gruppens håndtering af disse risici.
Hvis en gruppe ikke forfølger politikker 
på et eller flere af disse områder, skal 
redegørelsen give en forklaring på, 
hvorfor det ikke forfølger sådanne 
politikker.
Oplysninger vedrørende de risici, der 
nævnes i første afsnit, litra c), truende 
udviklinger eller anliggender under 
forhandlingen, skal ikke nødvendigvis 
offentliggøres, hvor offentliggørelsen af 
sådanne oplysninger af medlemmerne af 
administrations-, ledelses- og 
tilsynsorganerne skønnes at kunne være 
til stor skade for virksomhedens 
interesser."

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 c (nyt) – litra b
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Direktiv 2013/34/EF
Artikel 29 – stk. 3 a og 3 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende stykker indsættes:
"3a. For så vidt angår denne artikels stk. 
1, gælder det, at hvis en modervirksomhed 
har udarbejdet en omfattende rapport 
vedrørende det samme regnskabsår for 
hele gruppen på grundlag af nationale, 
EU-baserede eller internationale rammer, 
som dækker de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1a, er 
modervirksomheden fritaget for kravet om 
udarbejdelse af en ikke-finansiel 
redegørelse i henhold til stk. 1a, forudsat 
at denne omfattende rapport er en del af 
den konsoliderede ledelsesberetning."
3b. For så vidt angår denne artikels stk. 1, 
gælder det, at en modervirksomhed, som 
desuden er dattervirksomhed, er fritaget 
for kravene i stk. 1a, hvis den fritagne 
virksomhed og dens dattervirksomheder 
er medtaget i det konsoliderede regnskab 
og den konsoliderede ledelsesberetning 
for en anden virksomhed, og denne 
konsoliderede ledelsesberetning er 
udarbejdet i overensstemmelse med denne 
artikel."

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 d (nyt)
Direktiv 2013/34/EF
Artikel 48 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) I artikel 48 indsættes følgende stykke:
Rapporten skal overveje indførelsen af en 
forpligtelse for store virksomheder og alle 
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virksomheder af interesse for 
offentligheden til hvert år at offentliggøre 
en landeopdelt rapport til hver af de 
medlemsstater og tredjelande, hvori de 
opererer, der mindst skal indeholde 
oplysninger om overskud, skat af 
overskud samt modtagne offentlige 
tilskud.

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 2
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 udgår
Ændringer i direktiv 83/349/EØF
Direktiv 83/349/EØF ændres således:
1) I artikel 36 foretages følgende 
ændringer:
a) Stk. 1 affattes således:
'1. Den konsoliderede årsberetning skal 
indeholde en pålidelig redegørelse for den 
forretningsmæssige udvikling og 
resultatet i de virksomheder som helhed, 
der indgår i konsolideringen og deres 
stilling, samt en beskrivelse af de 
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, 
som virksomhederne står over for.
Redegørelsen skal på en afbalanceret 
måde analysere virksomhedernes 
forretningsmæssige udvikling og resultat 
samt af stillingen for de virksomheder 
som helhed, der indgår i konsolideringen, 
i overensstemmelse med virksomhedens 
størrelse og kompleksitet.
Modervirksomheder for virksomheder, 
der indgår i det konsoliderede regnskab, 
hvis samlede antal ansatte i løbet af 
regnskabsåret overstiger 500 i 
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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: 
–i) en beskrivelse af selskabets politikker 
på disse områder
– ii) resultaterne af disse politikker
– iii) de risici, som er forbundet med disse 
spørgsmål, og hvordan selskabet 
håndterer disse risici.
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.
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.
I det omfang, det er nødvendigt for 
forståelsen af en sådan udvikling, resultat 
eller stilling, skal analysen indeholde 
både finansielle og ikke-finansielle 
nøgleresultatindikatorer, som er relevante 
for de specifikke aktiviteter.
I sin analyse skal den konsoliderede 
årsberetning, i givet fald indeholde 
henvisninger til og yderligere forklaringer 
på beløb, der er anført i det konsoliderede 
regnskab."
b) Følgende indsættes som stk. 4 og 5:
"4. Har en modervirksomhed udarbejdet 
en omfattende rapport vedrørende det 
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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. 
5. En modervirksomhed, som desuden er 
datterselskab, er fritaget for kravene i stk. 
1, tredje afsnit, hvis den fritagne 
virksomhed og dens datterselskaber er 
konsoliderede i regnskaberne og 
årsberetningen for et andet selskab, og 
den konsoliderede årsberetning er 
udarbejdet i overensstemmelse med stk. 1, 
tredje afsnit."

Se ændringsforslag til artikel 29 i direktiv 2013/34/EF.

Or. en
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BEGRUNDELSE

1. Indledning

1.1 Hvilken merværdi for offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om 
diversitet?

Den voksende anerkendelse af den "socialt ansvarlige" rolle, der spilles af virksomhederne, 
kan fortolkes og betragtes ifølge forskellige nøgler til forståelse. På den ene side fremmer 
fremkomsten af "globale" markeder virksomhedernes udvikling af sociale og miljømæssige 
standarder, mens et stadig mere nærværende og velinformeret civilsamfund på den anden side 
"forlanger" en mere ansvarlig adfærd fra virksomhedernes side. Denne dobbelte drivkraft bag 
udviklingen af virksomhedernes sociale ansvar (VSA) afspejler komplementariteten i 
interesser mellem virksomhederne og samfundet i almindelighed. 

Virksomhedernes sociale ansvar betyder derfor frem for alt konkurrenceevne. Dette betyder 
ikke automatisk, at ethvert indgreb i VSA styrker en virksomheds konkurrencefordel, men 
snarere, at visse handlinger kan styrke en virksomhed, hvis de gør det muligt at skabe en 
fælles værdi mellem virksomheden, dens interesseparter og samfundet i almindelighed. 
I denne sammenhæng kan en større åbenhed om ikke-finansielle aspekter hjælpe 
virksomhederne til bedre at styre risici og forbedre deres konkurrenceevne. Samtidigt kan et 
mere informeret civilsamfund bedst vurdere, og følgelig støtte, kommercielle transaktioner, 
produkter og tjenester, der tilbydes af en virksomhed. Ligeledes kan potentielle investorer 
bedre bestemme bæredygtigheden og dermed den langsigtede rentabilitet af deres 
investeringer. 

På samme måde kan øget gennemsigtighed og formidling af oplysninger om diversitet gøre 
det lettere at forudse risici og forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Som det fremgår af 
solid forskning, har mere heterogene bestyrelser en positiv indflydelse på virksomhedens 
forretningsaktiviteter og de gennemførte politikkers fremsynede karakter. 

1.2 Den nuværende situation og behovet for en klarere regulering

Virksomhedernes formidling af ikke-finansielle oplysninger har hidtil været reguleret af de 
såkaldte regnskabsdirektiver, der for nyligt er blevet omarbejdet i et samlet direktiv. På 
nationalt plan har enkelte medlemsstater vedtaget en strengere lovgivning, mens flere 
tredjelande har indført lovbestemmelser, som, om end i forskellige grader, stiller krav om 
ikke-finansiel rapportering.

Forslaget under behandling er derfor i trit med udviklingen i internationale regelsæt og det 
stadig mere udbredte behov for større gennemsigtighed af ikke-finansielle oplysninger. Som 
det fremgår af Kommissionens vurdering, er det nemlig kun omtrent 2 500 af de i alt 42 000 
store EU-selskaber, der formelt offentliggør ikke-finansielle oplysninger på årsbasis. 
Den nuværende situation opfylder selvsagt ikke behovene hos virksomhedernes interne og 
eksterne interessenter. Heraf opstår behovet for en klarere og mere ensartet regulering på EU-
plan, der indfører forpligtelser begrænset til visse væsentlige emner, med det formål at øge 
oplysningernes kvantitet, kvalitet og sammenlignelighedsniveau. 
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1.3 Kommissionens forslag

Med forslaget indføres en række ændringer til regnskabsdirektivet, idet det kræves, at store 
selskaber og grupper tilvejebringer en analyse vedrørende ikke-finansielle oplysninger. Denne 
redegørelse, der knyttes som bilag til årsberetningen, skal i det mindste indeholde væsentlige 
oplysninger om miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og personalespørgsmål samt aspekter 
vedrørende respekt for menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption. Desuden skal 
store børsnoterede selskaber give oplysninger om deres mangfoldighedspolitik, herunder 
aspekter vedrørende deres personales alder, køn, geografiske diversitet samt 
uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrund. 

Der er valgt et reguleringsprincip af typen "følg eller forklar". Selskab, der ikke forfølger 
politikker på et eller flere af disse områder, skal derfor fremlægge en begrundelse for, hvorfor 
de ikke forfølger sådanne politikker.

2. Ordførerens holdning

2.1 Indledende bemærkninger

Ordføreren støtter i det væsentlige Kommissionens lovgivningsmæssige tilgang. Den valgte 
tilgang imødekommer opfordringen fra Parlamentet, som havde slået til lyd for vedtagelsen af 
et forslag til en retsakt om ikke-finansiel rapportering, der giver "stor handlefrihed, således at 
der tages hensyn til VSA's mangefacetterede beskaffenhed og den store variation mellem de 
VSA-politikker, virksomhederne fører", og som samtidigt "modsvares af et tilstrækkeligt højt 
niveau af sammenlignelighed for at imødekomme investorernes og andre interessehaveres 
behov såvel som behovet for at give forbrugerne let adgang til oplysninger om 
virksomhedernes indvirkning på samfundet". 

På baggrund af disse betragtninger, der identificerer to hovedprincipper bag ordførerens 
aktivitet med henblik på lovændringen, nemlig fleksibilitet og sammenlignelighed, mener 
ordføreren, at det er nødvendigt at præcisere værdien af det normative såkaldte "følg eller 
forklar"-princip for at undgå enhver misforståelse med hensyn til bestemmelsernes bindende 
karakter. Førnævnte princip betyder ikke, at det er op til virksomhederne at offentliggøre de 
oplysninger, som lovgivningen kræver, eller undlade at gøre det. Med forslaget indføres der 
derimod en dobbelt pligt for virksomhederne: Dels skal de indberette om visse forhold 
("følge"), og dels skal de fremlægge en begrundelse, såfremt de ikke forfølger politikker på et 
eller flere områder ("forklare").

2.2 De vigtigste foreslåede ændringer

Efter en række tekniske ændringer, som har til formål at bringe forslagets tekst i 
overensstemmelse med indholdet af det nye regnskabsdirektiv, finder ordføreren det 
hensigtsmæssigt at præcisere nogle aspekter af lovgivningen for at undgå enhver 
retsusikkerhed og sikre en størst mulig ensartet gennemførelse af bestemmelserne. 
For så vidt angår aspekterne i forbindelse med rapporteringen, angiver en ny betragtning de 
vigtigste emner, som disse aspekter skal vedrøre. I den forbindelse skal oplysningerne af 
miljømæssig art f.eks. omfatte data om drivhusgasemissioner, luftforurening og anvendelse af 
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vedvarende energi. Med hensyn til aspekter af social karakter eller vedrørende personalet skal 
oplysningerne bl.a. vedrøre gennemførelsen af de grundlæggende konventioner fra Den 
Internationale Arbejdsorganisation (ILO), arbejdsvilkår og social dialog. Oplysningerne 
vedrørende menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption skal minimum omfatte 
oplysninger om forebyggelse af krænkelse af menneskerettighederne samt præcisering af de 
instrumenter, som virksomheden anvender for at bekæmpe korruption og bestikkelse.
I overensstemmelse med målet om at afklare bestemmelsernes formulering specificerer nogle 
af de foreslåede ændringer begrebet "risiko" med større nøjagtighed. I denne henseende 
foreslår ordføreren, at dette begreb knyttes til de af virksomhedernes aktiviteter, operationer, 
produkter og handelsforbindelser, der i højere grad kan resultere i negative konsekvenser for 
de aspekter, der indgår i rapporteringen. 

Ordføreren er bekymret over de negative konsekvenser, som en rapportering af risici kan 
medføre for virksomhedens aktiviteter og fremtidige udvikling. Da der er tale om ganske 
følsomme oplysninger, ville deres offentliggørelse nemlig kunne gå ud over virksomhedens 
forretningsstrategier med negative konsekvenser for den konkurrencemæssige dynamik. 
Derfor foreslår ordføreren at begrænse udbredelsen af oplysninger til de risici, der betragtes 
som "større", og samtidigt give virksomhedens besluttende eller tilsynsførende organer 
mulighed for ikke at offentliggøre oplysninger om risici eller igangværende forhandlinger, 
hvor en sådan offentliggørelse tilføjer virksomhedens interesser alvorlig skade. 
Ordføreren er modstander af en mulig udvidelse af kravene om rapportering til 
forsyningskæden og kæden af underleverandører eller til hele værdikæden. Forslaget under 
behandling er nemlig et første skridt mod større begrænsninger for virksomhederne, hvad 
VSA angår, og som sådant bør det nøjes med at indføre primære forpligtelser, der om 
nødvendigt vil kunne udvikles på et senere tidspunkt efter en forudgående analyse af 
konsekvenserne af de indførte bestemmelser. 

Ordføreren finder det imidlertid både muligt og hensigtsmæssigt at udvide bestemmelsernes 
anvendelsesområde til de såkaldte kundeidentifikationsprocedurer, hvor sidstnævnte er blevet 
gennemført af virksomheden i forbindelse med aspekter vedrørende offentliggørelsen. Til 
dette formål indfører udkastet til betænkning en ændring, hvorved virksomhederne i
forbindelse med beskrivelsen af politikken anvendt på de emner, som der indberettes om, kan 
henvise til eventuelle kundeidentifikationsprocedurer.

Til slut er ordføreren enig med Kommissionens beslutning om at give virksomhederne 
mulighed for fleksibel brug af nationale, EU-baserede eller internationale rammer for at 
fremlægge de krævede oplysninger. På denne baggrund er ordføreren af den opfattelse, at det 
for at sikre en større sammenlignelighed af oplysninger som hovedregel er nødvendigt at 
fremme anvendelse af institutionelt anerkendte rammer. 

3. Konklusion

Den 22. maj 2013 medtog Det Europæiske Råd i sine konklusioner i forbindelse med 
bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse en opfordring til hurtigst muligt at overveje 
et forslag til ændring af direktiverne vedrørende offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger om diversitet for visse store selskaber og grupper med det formål at sikre 
landespecifik indberetning fra disse selskabers og gruppers side.
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Ordføreren er enig med stats- og regeringscheferne i, at det er nødvendigt at gennemføre 
strengere politikker for at modvirke skatteunddragelse, navnlig på grund af overførsel af 
kapital til tredjelande eller de såkaldte "skatteparadiser". En større gennemsigtighed på dette 
område kan desuden øge forbrugernes tillid til store virksomheders og multinationale 
selskabers operationer. Ligeledes ville investorer råde over flere oplysninger til at analysere 
virksomhedernes økonomiske, politiske og anseelsesmæssige risici eller få indblik i, hvor 
solid en aktivitet er, og hvorvidt den råder over en geografisk diversificeret 
virksomhedsportefølje, for bedre at kunne reagere på mulige økonomiske chok.

Når dette er sagt, mener ordføreren, at et lovgivningsmæssigt indgreb på området bør tage 
hensyn til forskellene i de sektorer og de lovgivninger, hvor virksomhederne opererer. For 
eksempel kan nogle oplysninger i medfør af visse lovgivninger falde ind under definitionen 
"statshemmelighed" eller "forretningshemmelighed" med heraf følgende retsusikkerhed for 
europæiske virksomheder, der opererer i disse territorier. Samtidigt kan udbredelsen af visse 
forretningsmæssigt og økonomisk følsomme oplysninger (strategisk information om 
kontrakter, rentabilitet, resultater, ledelse) føre til konkurrencemæssige ulemper eller til en 
genovervejelse af indgåelse af aftaler eller kontrakter med skattemyndighederne i tredjelande.

I lyset af ovenstående betragtninger forpligter ordføreren sig til at behandle spørgsmålet om 
landespecifik rapportering inden for rammerne af dette lovgivningsforslag ved at vælge en 
forsvarlig og omhyggelig tilgang til sagen, der gør det muligt at mangedoble fordelene og 
neutralisere risiciene. Til dette formål foreslår ordføreren en ændring af artikel 48 i 
regnskabsdirektiv 2013/34 og opfordrer Kommissionen til under gennemgangen af 
bestemmelserne om betalinger til myndigheder at verificere indførelsen af en forpligtelse for 
store virksomheder og alle virksomheder af interesse for offentligheden til på årsbasis at 
offentliggøre en landeopdelt rapport for hver medlemsstat eller hvert tredjeland, de opererer i, 
som indeholder oplysninger om overskud eller tab renset for afgifter, beskatning af overskud 
eller tab samt modtagne offentlige tilskud.


