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BEKNOPTE MOTIVERING

Zowel de financiële sectoren als de bedrijven maken een steeds snellere digitale transformatie 
door. De Europese Unie is voornemens deze ontwikkeling te ondersteunen door de toegang 
tot gegevens en documenten die door de invoering van nieuwe rapportagestandaarden 
verplicht zijn gesteld, te vergemakkelijken. Het is van essentieel belang dat informatie over de 
duurzaamheid van ondernemingen deel uitmaakt van deze transparantie-inspanning, zodat 
niet alleen beleggers, maar ook consumenten beter worden geïnformeerd bij het nemen van 
beleggings- of aankoopbeslissingen. Een doeltreffende manier om dit te bereiken is de 
oprichting van een “centraal Europees toegangspunt” of “ESAP”, dat de toegang tot financiële 
en duurzaamheidsinformatie moet vergemakkelijken en deze gegevens waar mogelijk door 
machines moet kunnen verwerken.  

De rapporteur voor advies van JURI stelt voor de ESAP-verordening en de omnibusrichtlijnen 
en -verordeningen te wijzigen door in de eerste plaats de nadruk te leggen op de aspecten in 
verband met het formaat en de doorgifte van duurzaamheidsgegevens, met name wanneer de 
richtlijn duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (CSRD) nieuwe 
rapportageverplichtingen invoert. 

Met het oog op een vlotte behandeling van de informatie die door de verzamelende instanties 
wordt ontvangen of verzameld en op ESAP beschikbaar wordt gesteld, worden in de 
verordening bepaalde voorschriften vastgesteld waarin het formaat van deze informatie en een 
eerste lijst van te verstrekken metagegevens worden gespecificeerd.

Het is belangrijk dat bepaalde duurzaamheidsinformatie, bijvoorbeeld klimaattransitieplannen 
of bepaalde informatie over corporate governance, niet alleen online beschikbaar is in de 
gedigitaliseerde bestuursverslagen, maar ook toegankelijk is via het ESAP-zoekinstrument als 
metagegevens. Evenzo is het niveau van zekerheid bij duurzaamheidsauditopdrachten - 
beperkt of redelijk - belangrijk voor het beoordelen van de degelijkheid van de door 
ondernemingen verstrekte gegevens en van de vooruitgang die zij boeken bij het bereiken van 
een niveau van duurzaamheidsverslaggeving dat gelijkwaardig is aan dat van financiële 
verslaggeving. Deze informatie moet daarom door middel van specifieke metagegevens in het 
zoekinstrument worden geïntegreerd.

Om het tijdig opvragen en extraheren van gegevens te vergemakkelijken, is het nodig de 
kenmerken van de programmeringsinterface te ontwerpen en moet een lijst worden opgesteld 
van digitale tags en metagegevens die moeten worden ingevoerd naast de reeds door de 
voorgestelde verordening vereiste gegevens. Daartoe zal het Gemengd Comité van de 
Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA’s, d.w.z. ESMA, EBA en Eiopa) 
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van ontwerpen van technische normen. Gezien de 
centrale rol van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bij de 
ontwikkeling van standaarden voor duurzaamheidsrapportage moet deze groep worden 
betrokken bij de selectie en ontwikkeling van deze nieuwe kenmerken, met name bij het 
vaststellen van de vereisten voor toegankelijkheidsformaten voor duurzaamheidsinformatie en 
de keuze van machineleesbare tags in bestuursverslagen.

Daarnaast overweegt de Europese Commissie boven een bepaald volume en een bepaalde 
frequentie van het gebruik van gegevens op ESAP gebruikersvergoedingen te vragen. De 
rapporteur stelt voor dat dergelijke kosten ook van toepassing zijn wanneer de beschikbare 
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gegevens voor commerciële doeleinden worden gebruikt of hergebruikt. In alle andere 
gevallen moet vrije toegang tot informatie gelden. In dit verband moet de ESMA de drempels 
voor het datavolume en de downloadfrequentie openbaar maken waarboven vergoedingen 
gevraagd worden. De ESMA moet ook in staat zijn de gebruikers te identificeren die 
gebruikmaken van een zeer grote hoeveelheid informatie of vaak bijgewerkte informatie of 
die voornemens zijn gegevens commercieel te hergebruiken. Een individuele digitale 
verklaring lijkt een adequaat middel te zijn voor betrouwbare identificatie van dergelijke 
gebruikers. 

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie economische en monetaire 
zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In het actieplan voor de 
kapitaalmarktenunie15 (“KMU”) heeft de 
Commissie voorgesteld om de publieke 
toegang tot financiële en niet-financiële 
informatie van entiteiten te verbeteren door 
een European Single Access Point 
(“ESAP”) te bouwen. De strategie van de 
Commissie voor het digitale geldwezen16 
zette op hoofdlijnen uiteen hoe Europa de 
digitale transformatie van het geldwezen de 
komende jaren kan ondersteunen, om met 
name een datagedreven geldwezen te 
bevorderen. In haar strategie voor de 
financiering van de transitie naar een 
duurzame economie17 maakte de 
Commissie van het duurzame geldwezen 
de hoeksteen van het financiële stelsel, als 
een essentieel middel om de groene 
transitie van de EU-economie te 
verwezenlijken, als onderdeel van de 
Green Deal18.

(1) In het actieplan voor de 
kapitaalmarktenunie15 (“KMU”) heeft de 
Commissie voorgesteld om de publieke 
toegang tot financiële en niet-financiële 
informatie van entiteiten, als vereist op 
grond van de bestaande wetgeving, te 
verbeteren door een European Single 
Access Point (“ESAP”) te bouwen. De 
strategie van de Commissie voor het 
digitale geldwezen16 zette op hoofdlijnen 
uiteen hoe Europa de digitale transformatie 
van het geldwezen de komende jaren kan 
ondersteunen, om met name een 
datagedreven geldwezen te bevorderen. In 
haar strategie voor de financiering van de 
transitie naar een duurzame economie17 
maakte de Commissie van het duurzame 
geldwezen de hoeksteen van het financiële 
stelsel, als een essentieel middel om de 
groene transitie van de EU-economie te 
verwezenlijken, als onderdeel van de 
Green Deal18.

_________________ _________________
15 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 

15 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 



AD\1268035NL.docx 5/12 PE736.462v02-00

NL

Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s “Een 
kapitaalmarktenunie voor mensen en 
bedrijven – Een nieuw actieplan”, 
COM(2020) 590 final van 24.9.2020.

Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s “Een 
kapitaalmarktenunie voor mensen en 
bedrijven – Een nieuw actieplan”, 
COM(2020) 590 final van 24.9.2020.

16 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s over een EU-
strategie voor het digitale geldwezen, 
COM(2020) 591 final van 24.9.2020.

16 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s over een EU-
strategie voor het digitale geldwezen, 
COM(2020) 591 final van 24.9.2020.

17 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s “Strategie voor de 
financiering van de transitie naar een 
duurzame economie”, 
COM(2021) 390 final van 6.7.2021.

17 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s “Strategie voor de 
financiering van de transitie naar een 
duurzame economie”, 
COM(2021) 390 final van 6.7.2021.

18 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Europese Raad, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s, “De 
Europese Green Deal”, 
COM(2019) 640 final van 11.12.2019.

18 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Europese Raad, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s, “De 
Europese Green Deal”, 
COM(2019) 640 final van 11.12.2019.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) ESAP zal worden opgericht 
overeenkomstig Verordening (EU) 
XX/XXXX van het Europees Parlement en 
de Raad [ESAP-verordening]19 om data 
gemakkelijk toegankelijk te maken voor 
besluitvormers in de economie en de 
samenleving, zodat zij doordachte 
besluiten kunnen nemen die het 
doeltreffende functioneren van de markt 
ten goede komen. De uitrol van 
gemeenschappelijke Europese dataruimtes 
in cruciale sectoren, zoals de financiële 
sector, zou daarbij kunnen helpen. De 
verwachting is dat de financiële wereld de 

(2) ESAP zal worden opgericht 
overeenkomstig Verordening (EU) 
XX/XXXX van het Europees Parlement en 
de Raad [ESAP-verordening]19 om data 
gemakkelijk toegankelijk te maken voor 
besluitvormers in de economie en de 
samenleving, zodat zij doordachte 
besluiten kunnen nemen die het 
doeltreffende functioneren van de markt 
ten goede komen. De uitrol van 
gemeenschappelijke Europese dataruimtes 
in cruciale sectoren, met name de 
financiële sector, zou daarbij kunnen 
helpen. De verwachting is dat de financiële 
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komende jaren een digitale transformatie 
zal doormaken, en de Unie moet een en 
ander ondersteunen, met name door een 
datagedreven geldwezen te bevorderen. 
Voorts is het centraal stellen van het 
duurzame geldwezen in het financiële 
stelsel een cruciaal middel om een groene 
transitie van de economie van de Unie te 
verwezenlijken. Wil de groene transitie via 
het duurzame geldwezen slagen, dan is het 
van essentieel belang dat informatie over 
de duurzaamheid van bedrijven 
gemakkelijk toegankelijk is voor beleggers, 
zodat zij beter geïnformeerd zijn wanneer 
zij beleggingsbeslissingen nemen. Daartoe 
moet de publieke toegang tot financiële en 
niet-financiële informatie over natuurlijke 
personen of rechtspersonen die informatie 
openbaar moeten maken of die op 
vrijwillige basis financiële en 
duurzaamheidsinformatie over hun 
economische activiteiten aanleveren bij 
een verzamelende instantie (“entiteiten”), 
worden verbeterd. Een efficiënt middel om 
dat op Unieniveau te doen is de oprichting 
van een centraal platform – ESAP – dat 
elektronische toegang geeft tot alle 
betrokken informatie.

wereld de komende jaren een digitale 
transformatie zal doormaken, en de Unie 
moet een en ander ondersteunen, met name 
door een datagedreven geldwezen te 
bevorderen. Voorts is het centraal stellen 
van het duurzame geldwezen in het 
financiële stelsel een cruciaal middel om 
een groene transitie van de economie van 
de Unie te verwezenlijken, zodat geen 
enkele persoon en geen enkele plaats in 
de steek wordt gelaten. Wil de groene 
transitie via het duurzame geldwezen 
slagen, dan is het van essentieel belang dat 
informatie over de duurzaamheid van 
bedrijven gemakkelijk toegankelijk is voor 
beleggers, zodat zij beter geïnformeerd zijn 
wanneer zij beleggingsbeslissingen nemen. 
Daartoe moet de publieke toegang tot 
financiële en niet-financiële informatie 
over natuurlijke personen of 
rechtspersonen die informatie openbaar 
moeten maken of die op vrijwillige basis 
financiële en/of duurzaamheidsinformatie 
over hun economische activiteiten wensen 
aan te leveren bij een verzamelende 
instantie (“entiteiten”), worden verbeterd. 
Een efficiënt middel om dat op Unieniveau 
te doen is de oprichting van een centraal 
platform – ESAP – dat elektronische 
toegang geeft tot alle betrokken informatie, 
die overeenkomstig het Unierecht ter 
beschikking moet worden gesteld.

_________________ _________________
19 [OP: Overeenkomstige voetnoot 
invoegen: volledige titel en vindplaats PB].

19 [OP: Overeenkomstige voetnoot 
invoegen: volledige titel en vindplaats PB].

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In Richtlijn (EU) .../... [richtlijn 
vervat in document 2021/0104(COD)] van 
het Europees Parlement en de Raad* 
betreffende duurzaamheidsrapportage 
door ondernemingen is het vereiste om 
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informatie over milieu-, sociale en 
governanceaangelegenheden openbaar te 
maken, uitgebreid tot alle grote 
ondernemingen en, tot op zekere hoogte, 
alle ondernemingen waarvan effecten tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
in de Unie zijn toegelaten, met 
uitzondering van micro-ondernemingen. 
Dezelfde vereisten gelden ook voor 
ondernemingen uit derde landen die een 
significante activiteit uitoefenen op het 
grondgebied van de Unie en die een 
dochteronderneming of bijkantoor in de 
Unie hebben, om ervoor te zorgen dat 
ondernemingen verantwoording afleggen 
over hun impact op mens en milieu en om 
een gelijk speelveld te creëren voor 
ondernemingen die in de Unie actief zijn. 
In Richtlijn (EU) .../... [richtlijn vervat in 
document 2021/0104(COD)] zijn de 
categorieën vereiste informatie 
verduidelijkt en zijn 
rapportagestandaarden, met inbegrip van 
machineleesbaarheid van de informatie 
voor in de Unie gevestigde 
ondernemingen, geïntroduceerd, en die 
vereisten moeten nu ook worden 
afgestemd op financiële overzichten. Om 
te zorgen voor consistentie en een gelijk 
speelveld met de vereisten die van 
toepassing zijn op ondernemingen uit de 
Unie, moeten soortgelijke vereisten gelden 
voor ondernemingen uit derde landen die 
een significante activiteit op het 
grondgebied van de Unie uitoefenen.
_________________
* Richtlijn .../... van het Europees 
Parlement en de Raad van … tot wijziging 
van Richtlijn 2013/34/EU, 
Richtlijn 2004/109/EG, 
Richtlijn 2006/43/EG en 
Verordening (EU) nr. 537/2014 wat 
betreft duurzaamheidsrapportage door 
ondernemingen (PB L ... van ..., blz. ...).
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid -1 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 29 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het volgende artikel 29 quinquies wordt 
ingevoegd:

“Artikel 29 quinquies
Uniform elektronisch 

verslagleggingsformaat
1. Ondernemingen die moeten 
voldoen aan de vereisten van artikel 19 bis 
van deze richtlijn stellen hun financiële 
overzichten en bestuursverslag op in het 
in artikel 3 van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2019/815 van de 
Commissie* bedoelde elektronisch 
verslagleggingsformaat en markeren hun 
duurzaamheidsverslaglegging, met 
inbegrip van de in artikel 8 van 
Verordening (EU) 2020/852 bedoelde 
openbaarmakingen, overeenkomstig het 
in die gedelegeerde verordening bedoelde 
elektronisch verslagleggingsformaat.
2. Moederondernemingen die moeten 
voldoen aan de vereisten van artikel 29 bis 
stellen hun geconsolideerde financiële 
overzichten en geconsolideerd 
bestuursverslag op in het in artikel 3 van 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 
bedoelde elektronisch 
verslagleggingsformaat en markeren hun 
duurzaamheidsverslaglegging, met 
inbegrip van de in artikel 8 van 
Verordening (EU) 2020/852 bedoelde 
openbaarmakingen, overeenkomstig het 
in die gedelegeerde verordening bedoelde 
elektronisch verslagleggingsformaat.

____________

* Gedelegeerde Verordening 
(EU) 2019/815 van de Commissie van 
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17 december 2018 tot aanvulling van 
Richtlijn 2004/109/EG van het Europees 
Parlement en de Raad met technische 
reguleringsnormen voor de specificatie 
van een uniform elektronisch 
verslagleggingsformaat (PB L 143 van 
29.5.2019, blz. 1).”

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 33 bis – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 1 januari 2025 
dragen de lidstaten er zorg voor dat, 
wanneer de in artikel 19 bis en 
artikel 29 bis van deze richtlijn bedoelde 
ondernemingen overeenkomstig artikel 30 
en artikel 42 de overeenkomstig de 
daarvoor geldende regels goedgekeurde 
jaarlijkse financiële overzichten, 
bestuursverslagen, geconsolideerde 
financiële verklaringen, geconsolideerde 
bestuursverslagen, controleverklaringen en 
verslagen van betalingen aan overheden 
openbaar maken, zij die overeenkomstig de 
daarvoor geldende regels goedgekeurde 
jaarlijkse financiële overzichten, 
bestuursverslagen, geconsolideerde 
financiële verklaringen, geconsolideerde 
bestuursverslagen, controleverklaringen en 
verslagen van betalingen aan overheden 
aanleveren bij het op grond van 
Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-
verordening] van het Europees Parlement 
en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in 
lid 3 van dit artikel genoemde betrokken 
verzamelende instantie.

1. Met ingang van 1 januari 2025 
dragen de lidstaten er zorg voor dat, 
wanneer de in artikel 19 bis, artikel 29 bis 
en, vanaf 2028, artikel 40 bis van deze 
richtlijn bedoelde ondernemingen 
overeenkomstig artikel 30, artikel 40 bis en 
artikel 42 de overeenkomstig de daarvoor 
geldende regels goedgekeurde jaarlijkse 
financiële overzichten, bestuurs- en 
duurzaamheidsverslagen, geconsolideerde 
financiële verklaringen, geconsolideerde 
bestuursverslagen, controleverklaringen en 
verslagen van betalingen aan overheden 
openbaar maken, zij die overeenkomstig de 
daarvoor geldende regels goedgekeurde 
jaarlijkse financiële overzichten, 
bestuursverslagen, geconsolideerde 
financiële verklaringen, geconsolideerde 
bestuursverslagen, controleverklaringen en 
verslagen van betalingen aan overheden 
aanleveren bij het op grond van 
Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-
verordening] van het Europees Parlement 
en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in 
lid 3 van dit artikel genoemde betrokken 
verzamelende instantie.

_____________________ ____________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een European Single Access 
Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang 

* Verordening (EU) XX/XXXX van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een European Single Access 
Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang 
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biedt tot informatie die publiek beschikbaar 
is met betrekking tot financiële diensten, 
kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L 
[...] van […], blz. […]).

biedt tot informatie die publiek beschikbaar 
is met betrekking tot financiële diensten, 
kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L 
[...] van […], blz. […]).

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 33 bis – lid 1 – tweede alinea – punt b – i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) alle namen van de onderneming 
waarop de informatie betrekking heeft;

i) alle namen van de onderneming 
waarop de informatie betrekking heeft, in 
voorkomend geval met inbegrip van de 
dochterondernemingen die zijn 
geïdentificeerd overeenkomstig 
artikel 29 bis, lid 4;

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 33 bis – lid 1 – alinea 2 –punt b – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de identificatiecode voor juridische 
entiteiten van de onderneming 
overeenkomstig artikel 7, lid 4, van 
Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-
verordening];

ii) de identificatiecode voor juridische 
entiteiten van de onderneming en, in 
voorkomend geval bij een 
moederonderneming de identificatiecode 
voor juridische entiteiten van haar 
dochterondernemingen, overeenkomstig 
artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 
XX/XXXX [ESAP-verordening];
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