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EUROPAPARLAMENTETS
OCH
2014/95/EU

RÅDETS

DIREKTIV

av den 22 oktober 2014
om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags
och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och
upplysningar om mångfaldspolicy
(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, sär
skilt artikel 50.1,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella par
lamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ytt
rande (1),
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:
(1)

I sitt meddelande av den 13 april 2011 med titeln Inremarknads
akten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka för
troendet för inre marknaden ”Gemensamma insatser för att
skapa ny tillväxt” konstaterade kommissionen att det finns ett
behov av att öka öppenheten så att den sociala och miljörelate
rade information som företag inom alla sektorer och i samtliga
medlemsstater tillhandahåller når upp till samma höga nivå. Detta
är helt i överensstämmelse med medlemsstaternas möjlighet att
vid behov kräva ytterligare förbättringar av öppenheten när det
gäller företagens icke-finansiella information, vilket i sig är en
ständig strävan.

(2)

I kommissionens meddelande med titeln En förnyad EU-strategi
2011–2014 för företagens sociala ansvar, som antogs den 25 ok
tober 2011, upprepades att det finns ett behov av att förbättra
företagens tillhandahållande av social och miljörelaterad infor
mation genom ett lagstiftningsförslag på området.

(3)

I sina resolutioner av den 6 februari 2013 om företagens sociala
ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärs
tänkande och en hållbar tillväxt respektive om företagens sociala
ansvar: att arbeta för samhällets intressen och för hållbar åter
hämtning för alla, konstaterade Europaparlamentet betydelsen av

(1) EUT C 327, 12.11.2013, s. 47.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 april 2014 (ännu ej offentliggjord i
EUT) och rådets beslut av den 29 september 2014.
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att företag offentliggör information om hållbarhet, t.ex. sociala
och ekonomiska faktorer, i syfte att fastställa risker för hållbar
heten och öka investerarnas och konsumenternas förtroende. Till
handahållande av icke-finansiell information är verkligen grund
läggande för att skapa förändring i riktning mot en hållbar global
ekonomi genom en kombination av långsiktig lönsamhet och
social rättvisa och miljöskydd. I detta sammanhang bidrar till
handahållandet av icke-finansiell information till att mäta, över
vaka och hantera företagens resultat och deras inverkan på sam
hället. Europaparlamentet uppmanade således kommissionen att
lägga fram ett förslag till lagstiftning om företags tillhandahål
lande av icke-finansiell information som innebär att man kan vara
tillräckligt flexibel – med tanke på den mångfacetterade karaktä
ren hos företagens sociala ansvar och företagens varierande till
lämpning av detta ansvar – och skapa tillräcklig jämförbarhet för
att tillgodose såväl investerares och övriga berörda parters behov
som behovet av att göra information om företagens samhällsin
verkan lättillgänglig för konsumenterna.

(4)

Samordningen av nationella bestämmelser om vissa stora företags
tillhandahållande av icke-finansiell information är viktig för såväl
företag som aktieägare och andra berörda parter. En samordning
är nödvändig på dessa områden eftersom de flesta av dessa före
tag är verksamma i mer än en medlemsstat.

(5)

Det är också nödvändigt att fastställa vissa rättsliga minimikrav
när det gäller i vilken utsträckning unionens företag ska göra
informationen tillgänglig för allmänheten och för myndigheter.
De företag som omfattas av detta direktiv bör ge en rättvis och
heltäckande bild av sin policy, sina resultat och sina risker.

(6)

För att göra tillhandahållen icke-finansiell information mer kon
sekvent och jämförbar i hela unionen bör vissa stora företag
utarbeta en icke-finansiell rapport som minst innehåller infor
mation om miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor,
respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption
och mutor. Denna rapport bör innehålla en beskrivning av policy,
resultat och risker förenade med dessa frågor och ingå i det
berörda företagets förvaltningsberättelse. Den icke-finansiella rap
porten bör även innehålla information om de förfaranden för due
diligence-granskning som företaget tillämpar, när så är relevant
och proportionellt, även med avseende på dess leverantörs- och
underleverantörskedjor, för att identifiera, förebygga och mildra
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faktiska och potentiella negativa konsekvenser. Medlemsstaterna
bör kunna undanta företag som omfattas av detta direktiv från
kravet att utarbeta en icke-finansiell rapport om en separat rapport
som avser samma räkenskapsår och som omfattar samma innehåll
lämnas.

(7)

Om företag ska utarbeta en icke-finansiell rapport bör den rap
porten, när det gäller miljöfrågor, innehålla uppgifter om de ak
tuella och förutsebara konsekvenserna av företagets verksamhet
på miljön, och, i förekommande fall, på hälsa och säkerhet, an
vändning av energi från förnybara och/eller icke-förnybara källor,
växthusgasutsläpp, vattenanvändning och luftföroreningar. När
det gäller sociala och personalrelaterade frågor kan informationen
i rapporten avse åtgärder som vidtagits för att säkra jämställdhet,
tillämpningen av Internationella arbetsorganisationens grundläg
gande konventioner, arbetsvillkor, social dialog, respekt för ar
betstagarnas rätt till information och samråd, respekt för fackför
eningars rättigheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och dia
log med lokala grupper, och/eller åtgärder som vidtagits för att
säkerställa skydd och utveckling av dessa grupper. När det gäller
mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption och mutor
kan den icke-finansiella rapporten innehålla information om åt
gärder för förebyggande av brott mot de mänskliga rättigheterna
och/eller befintliga styrmedel för bekämpning av korruption och
mutor.

(8)

De företag som omfattas av detta direktiv bör lämna tillräcklig
information om de frågor där det framstår som mest sannolikt att
väsentliga risker kan ge upphov till allvarliga konsekvenser, till
sammans med sådana risker som redan har lett till konsekvenser.
Konsekvensernas allvar bör bedömas efter hur omfattande och
svåra de är. Riskerna för negativa konsekvenser kan uppstå ge
nom företagets egen verksamhet eller vara kopplade till dess
aktiviteter, och, när det är relevant och proportionellt, dess pro
dukter, tjänster och affärsförbindelser inklusive leverantörs- och
underleverantörskedjor. Detta får inte leda till otillbörliga ad
ministrativa extrabördor för små och medelstora företag.

(9)

När företag som omfattas av detta direktiv lämnar denna infor
mation, får de stödja sig på nationella ramar, unionsbaserade
ramar, såsom unionens miljölednings- och miljörevisionsordning
(Emas), eller internationella ramar såsom Förenta nationernas
(FN) Global Compact-initiativ, de vägledande principerna om
näringsliv och mänskliga rättigheter med tillämpning av FN:s
ramar om att skydda, respektera och åtgärda (”Protect, Respect
and Remedy”), OECD:s riktlinjer för multinationella företag, In
ternationella standardiseringsorganisationens ISO 26000, Interna
tionella arbetsorganisationens trepartsdeklaration om principer för
multinationella företag och den sociala politiken, Global Repor
ting Inititative (GRI) eller andra internationellt erkända ramar.

▼C1
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(10)

Medlemsstaterna bör se till att det finns lämpliga och effektiva
metoder för att säkerställa att företag lämnar icke-finansiell infor
mation i enlighet med detta direktiv. I detta syfte bör medlems
staterna se till att det finns effektiva nationella förfaranden för att
säkerställa överensstämmelse med skyldigheterna enligt detta di
rektiv samt att dessa förfaranden är tillgängliga för alla fysiska
och juridiska personer som i enlighet med nationell rätt har ett
berättigat intresse av att se till att bestämmelserna i detta direktiv
respekteras.

(11)

I punkt 47 i rapporten från FN:s konferens Rio+20 med titeln The
Future We Want betonas vikten av företagens hållbarhetsredovis
ning och uppmuntras företagen att när så är lämpligt överväga att
integrera hållbarhetsinformation i sin redovisningscykel. Även
industrin, berörda regeringar och berörda parter uppmanas att
med stöd av FN-systemet när så är lämpligt utveckla modeller
för bästa praxis och underlätta insatser för att integrera finansiell
och icke-finansiell information, med beaktande av erfarenheter
från redan befintliga ramar.

(12)

Investerarnas tillgång till icke-finansiell information utgör ett steg
på vägen mot milstolpen att år 2020 ha infört marknads- och
strategiincitament som uppmuntrar företagen att investera i effek
tivitet, inom ramen för färdplanen för ett resurseffektivt Europa.

(13)

Europeiska rådet förklarade i sina slutsatser av den 24 och
25 mars 2011 att den totala regelbördan, särskilt för små och
medelstora företag, bör minska både på europeisk och nationell
nivå och föreslog åtgärder för att öka produktiviteten, samtidigt
som Europa 2020-strategin för smart, hållbar tillväxt för alla
syftar till att förbättra företagsklimatet för små och medelstora
företag och att främja deras internationalisering. I enlighet med
principen att ”tänka småskaligt först” bör de nya kraven på upp
lysningar därför endast gälla vissa stora företag och koncerner.

(14)

Tillämpningsområdet för dessa krav på icke-finansiella upplys
ningar bör definieras utifrån företagens genomsnittliga antal an
ställda, balansomslutning och nettoomsättning. Små och medels
tora företag bör undantas från ytterligare krav, och skyldigheten
att lämna en icke-finansiell rapport bör endast gälla de stora
företag som är företag av allmänt intresse och de företag av all
mänt intresse som är moderföretag i en stor koncern, som i
samtliga fall har i genomsnitt över 500 anställda, för koncerner
efter konsolidering. Detta bör inte hindra medlemsstaterna från att
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kräva icke-finansiella upplysningar från andra företag och kon
cerner än sådana företag som omfattas av detta direktiv.

(15)

Många av de företag som omfattas av tillämpningsområdet för
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (1) ingår i fö
retagskoncerner. Förvaltningsberättelser för koncern bör upprättas
så att informationen om sådana koncerner kan förmedlas till dot
terföretag och tredje man. Nationell rätt som reglerar förvaltnings
berättelser för koncern bör därför samordnas för att målen om
jämförbarhet och konsekvens ska uppnås när det gäller den infor
mation som företagen ska offentliggöra inom unionen.

(16)

Lagstadgade revisorer och revisionsföretag bör endast kontrollera
att den icke-finansiella rapporten eller den separata rapporten har
lämnats. Dessutom bör medlemsstaterna kunna begära att upp
gifterna i den icke-finansiella rapporten eller i den separata rap
porten kontrolleras av en oberoende leverantör av kvalitetssäk
ringstjänster.

(17)

För att underlätta företagens tillhandahållande av icke-finansiell
information bör kommissionen utarbeta icke-bindande riktlinjer
med allmänna och sektorsspecifika icke-finansiella centrala resul
tatindikatorer. Kommissionen bör ta hänsyn till rådande bästa
praxis, den internationella utvecklingen och resultaten av relate
rade unionsinitiativ. Kommissionen bör genomföra lämpliga sam
råd, även med de parter som berörs. När kommissionen behandlar
miljöaspekter bör analysen minst omfatta markanvändning, vat
tenanvändning, växthusgasutsläpp och materialanvändning.

(18)

Mångfald när det gäller kompetens och synsätt hos ledamöterna i
företagets förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan skapar ökad
förståelse av det berörda företagets organisation och verksamhet.
Det gör att ledamöterna på ett konstruktivt sätt kan ifrågasätta
ledningens beslut och vara mer öppna för innovativa idéer, vilket
motverkar ett likriktat synsätt hos ledamöterna, så kallat grupp
tänkande. Det bidrar därmed till en effektiv tillsyn av ledningen
och en framgångsrik styrning av företaget. Det är därför viktigt
att öka öppenheten när det gäller den mångfaldspolicy som till
lämpas. På så sätt får marknaden information om företagsstyr
ningen, vilket därmed indirekt sätter press på företagen att öka
mångfalden i styrelserna.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om
årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om
ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upp
hävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182,
29.6.2013, s. 19).
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(19)

Skyldigheten att upplysa om sin mångfaldspolicy med avseende
på förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganen när det gäller
aspekter som till exempel ålder och kön eller utbildnings- och
yrkesbakgrund bör endast gälla vissa stora företag. Upplysningen
om mångfaldspolicyn bör ingå i företagsstyrningsrapporten i en
lighet med artikel 20 i direktiv 2013/34/EU. Om det inte till
lämpas någon mångfaldspolicy bör det inte finnas någon skyldig
het att upprätta en sådan, men företagsstyrningsrapporten bör
innehålla en tydlig förklaring till varför det förhåller sig så.

(20)

Initiativ på unionsnivå, inbegripet landsspecifik rapportering för
flera sektorer, samt i Europeiska rådets hänvisningar i sina slut
satser av den 22 maj 2013 och den 19 och 20 december 2013 till
stora företags och koncerners landsspecifika rapportering, lik
nande bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/36/EU (1) och internationella ansträngningar för att öka öp
penheten avseende finansiell information har konstaterats. Inom
ramen för G8 och G20 har OECD ombetts att utarbeta en stan
dardiserad rapportmall för att multinationella företag ska kunna
rapportera till skattemyndigheterna var någonstans i världen de
gör sina vinster och betalar skatt. En sådan utveckling komplet
terar förslagen i detta direktiv, som lämpliga åtgärder för deras
respektive syften.

(21)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att göra den infor
mation som vissa stora företag och koncerner i unionen tillhan
dahåller mer relevant, konsekvent och jämförbar, inte i tillräcklig
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på
grund av dess verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan
unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i
artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med pro
portionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte ut
över vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(22)

Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheter och prin
ciper som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna, bland annat näringsfriheten, respek
ten för privatlivet och skyddet av personuppgifter. Detta direktiv
måste genomföras i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(23)

Direktiv 2013/34/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om
behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut
och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upp
hävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013,
s. 338).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar av direktiv 2013/34/EU
Direktiv 2013/34/EU ska ändras på följande sätt:

1) Följande artikel ska införas:

”Artikel 19a
Icke-finansiell rapport
1.
Stora företag som är företag av allmänt intresse och som på
balansdagen överskrider kriteriet om att under räkenskapsåret i ge
nomsnitt ha haft 500 anställda ska i sin förvaltningsberättelse infoga
en icke-finansiell rapport som ger upplysningar i den utsträckning
som krävs för att förstå företagets utveckling, resultat, ställning samt
konsekvenserna av dess verksamhet, åtminstone i frågor som rör
miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rät
tigheter, bekämpning av korruption och mutor, inklusive:

a) En kort beskrivning av företagets affärsmodell.

b) En beskrivning av den policy som företaget följer i dessa frågor,
inbegripet de förfaranden för due diligence-granskning som ge
nomförts.

c) Resultatet av denna policy.

d) De väsentliga risker som rör dessa frågor och som är kopplade till
företagets verksamhet, inbegripet, när så är relevant och propor
tionellt, dess affärsförbindelser, produkter eller tjänster, och som
sannolikt kommer att få negativa konsekvenser på dessa områden,
och hur företaget hanterar dessa risker.

e) Icke-finansiella centrala resultatindikatorer som är relevanta för
den aktuella verksamheten.

Om företaget inte följer någon policy i en eller flera av dessa frågor
ska den icke-finansiella rapporten innehålla en klar och motiverad
förklaring till detta.

Den icke-finansiella rapport som avses i första stycket ska även, där
så är lämpligt, innehålla hänvisningar till och ytterligare förklaringar
av de belopp som tas upp i årsbokslutet.

Medlemsstaterna får tillåta att information om förestående utveckling
eller om frågor som är under förhandling i undantagsfall inte lämnas
ut, om ledamöter i förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan, inom
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ramen för den behörighet som tillkommer dem enligt nationell rätt
och under kollektivt ansvar för sin uppfattning, anser och vederbör
ligen kan motivera att ett utlämnande av sådan information allvarligt
skulle skada företagets marknadsposition, och förutsatt att detta ickeutlämnande inte hindrar en rättvis och balanserad förståelse av före
tagets utveckling, resultat, ställning samt konsekvenserna av dess
verksamhet.

När de kräver att den information som avses i första stycket ska
tillhandahållas, ska medlemsstaterna se till att företagen får stödja
sig på nationella, unionsbaserade eller internationella ramar, och
företagen ska i så fall ange vilka ramar de har använt sig av.

2.
Företag som uppfyller den skyldighet som fastställs i punkt 1
ska anses ha uppfyllt skyldigheten avseende analysen av icke-finan
siell information enligt artikel 19.1 tredje stycket.

3.
Ett företag som är ett dotterföretag ska undantas från kraven i
punkt 1, om det företaget och dess dotterföretag omfattas av ett
annat företags förvaltningsberättelse för koncernen eller separata rap
port som upprättats i enlighet med artikel 29 och den här artikeln.

4.
Om ett företag för samma räkenskapsår utarbetar en separat
rapport, oavsett om den baseras på nationella, unionsbaserade eller
internationella ramar, och denna rapport innehåller den information
som krävs med avseende på den icke-finansiella rapporten enligt
punkt 1, får medlemsstaterna undanta det företaget från kravet att
utarbeta den icke-finansiella rapport som anges i punkt 1, förutsatt
att denna separata rapport

a) offentliggörs tillsammans med förvaltningsberättelsen i enlighet
med artikel 30, eller

b) inom en rimlig tidsperiod som inte får överstiga sex månader
efter balansdagen offentliggörs på företagets webbplats, och det
hänvisas till den i förvaltningsberättelsen.

Punkt 2 ska i tillämpliga delar tillämpas på företag som utarbetar en
separat rapport enligt första stycket i den här punkten.

5.
Medlemsstaterna ska se till att den lagstadgade revisorn eller
revisionsföretaget kontrollerar huruvida den icke-finansiella rapport
som avses i punkt 1 eller den separata rapport som avses i punkt 4
har lämnats.

6.
Medlemsstaterna får begära att uppgifterna i den icke-finansi
ella rapport som avses i punkt 1 eller den separata rapport som avses
i punkt 4 verifieras av en oberoende leverantör av kvalitetssäkrings
tjänster.”

2014L0095 — SV — 05.12.2014 — 000.002 — 10
▼B
2) Artikel 20 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska följande led läggas till:

”g) En beskrivning av den mångfaldspolicy som tillämpats med
avseende på företagets förvaltnings-, lednings- och tillsyns
organ när det gäller aspekter som till exempel ålder, kön eller
utbildnings- och yrkesbakgrund samt mångfaldspolicyns mål,
hur den har genomförts och resultaten under redovisnings
perioden. Om någon sådan policy inte tillämpas ska rappor
ten innehålla en motivering till detta.”

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.
Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska avge
ett uttalande i enlighet med artikel 34.1 andra stycket när det
gäller den information som tagits fram i enlighet med
punkt 1 c och d i den här artikeln och kontrollera att den infor
mation som avses i punkt 1 a, b, e, f och g i den här artikeln
har lämnats.”

c) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.
Medlemsstaterna får undanta sådana företag som avses i
punkt 1 som endast har emitterat andra värdepapper än aktier som
tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt artikel 4.1.14
i direktiv 2004/39/EG från tillämpningen av punkt 1 a, b, e, f och
g i den här artikeln, såvida inte dessa företag har emitterat aktier
som är upptagna till handel i en multilateral handelsplattform
i den mening som avses i artikel 4.1.15 i direktiv 2004/39/EG.”

d) Följande punkt ska läggas till:

”5.
Trots vad som sägs i artikel 40 ska punkt 1 g inte tillämpas
på små och medelstora företag.”

3) Följande artikel ska införas:

”Artikel 29a
Icke-finansiell rapport för koncern
1.
Företag av allmänt intresse som är moderföretag i en stor kon
cern som på balansdagen efter konsolidering överskrider kriteriet att
under räkenskapsåret i genomsnitt ha haft 500 anställda ska i sin
förvaltningsberättelse för koncernen infoga en icke-finansiell rapport
för koncernen som ger upplysningar i den utsträckning som krävs för
att förstå koncernens utveckling, resultat, ställning samt konsekven
serna av dess verksamhet, åtminstone i frågor som rör miljö, sociala
förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter, bekämp
ning av korruption och mutor, inklusive:
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a) En kort beskrivning av koncernens affärsmodell.

b) En beskrivning av den policy som koncernen följer i dessa frågor,
inbegripet de förfaranden för due diligence-granskning som ge
nomförts.

c) Resultatet av denna policy.

d) De väsentliga risker som rör dessa frågor och som är kopplade till
koncernens verksamhet, inbegripet, när så är relevant och pro
portionellt, dess affärsförbindelser, produkter eller tjänster, och
som sannolikt kommer att få negativa konsekvenser på dessa
områden, och hur koncernen hanterar dessa risker.

e) Icke-finansiella centrala resultatindikatorer som är relevanta för
den aktuella verksamheten.

Om koncernen inte följer någon policy i en eller flera av dessa frågor
ska den icke-finansiella rapporten för koncernen innehålla en klar
och motiverad förklaring till detta.

Den icke-finansiella rapport för koncernen som avses i första stycket
ska även, där så är lämpligt, innehålla hänvisningar till och ytterli
gare förklaringar av de belopp som tas upp i koncernredovisningen.

Medlemsstaterna får tillåta att information om förestående utveckling
eller om frågor som är under förhandling i undantagsfall inte lämnas
ut, om ledamöter i förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan, inom
ramen för den behörighet som tillkommer dem enligt nationell rätt
och under kollektivt ansvar för sin uppfattning, anser och vederbör
ligen kan motivera att ett utlämnande av sådan information allvarligt
skulle skada koncernens marknadsposition, förutsatt att detta ickeutlämnande inte hindrar en rättvis och balanserad förståelse av kon
cernens utveckling, resultat, ställning samt konsekvenserna av dess
verksamhet.

Vid krav på att upplysningar tillhandahålls enligt första stycket, ska
medlemsstaterna föreskriva att moderföretaget får stödja sig på na
tionella, unionsbaserade eller internationella ramar, och moderföreta
get ska i så fall ange vilka ramar det har använt sig av.

2.
Ett moderföretag som uppfyller den skyldighet som fastställs i
punkt 1 ska anses ha uppfyllt skyldigheten avseende analysen av
icke-finansiell information enligt artikel 19.1 tredje stycket och ar
tikel 29.

2014L0095 — SV — 05.12.2014 — 000.002 — 12
▼B
3.
Ett moderföretag som även är ett dotterföretag ska undantas
från kraven i punkt 1 om det undantagna moderföretaget och dess
dotterföretag omfattas av ett annat företags förvaltningsberättelse för
koncernen eller separata rapport som upprättats i enlighet med arti
kel 29 och denna artikel.

4.
Om ett moderföretag för samma räkenskapsår utarbetar en se
parat rapport som avser hela koncernen, oavsett om den baseras på
nationella, unionsbaserade eller internationella ramar, och denna rap
port innehåller den information som krävs med avseende på den
icke-finansiella rapporten för koncern enligt punkt 1, får medlems
staterna undanta det moderföretaget från kravet att utarbeta den ickefinansiella rapport för koncern som anges i punkt 1, förutsatt att
denna separata rapport

a) offentliggörs tillsammans med förvaltningsberättelsen för koncer
nen i enlighet med artikel 30, eller

b) inom en rimlig tidsperiod som inte får överstiga sex månader
efter balansdagen offentliggörs på moderföretagets webbplats,
och det hänvisas till den i förvaltningsberättelsen för koncernen.

Punkt 2 ska i tillämpliga delar tillämpas på moderföretag som ut
arbetar en separat rapport enligt första stycket i den här punkten.

5.
Medlemsstaterna ska se till att den lagstadgade revisorn eller
revisionsföretaget kontrollerar huruvida den icke-finansiella rapport
för koncern som avses i punkt 1 eller den separata rapport som avses
i punkt 4 har lämnats.

6.
Medlemsstaterna får begära att uppgifterna i den icke-finansi
ella rapport för koncern som avses i punkt 1 eller den separata
rapport som avses i punkt 4 verifieras av en oberoende leverantör
av kvalitetssäkringstjänster.”

4) Artikel 33.1 ska ersättas med följande:

”1.
Medlemsstaterna ska se till att ledamöterna av ett företags
förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan inom ramen för den behö
righet som tillkommer dem enligt nationell rätt kollektivt ansvarar
för att säkerställa att

a) årsbokslutet, förvaltningsberättelsen och företagsstyrningsrappor
ten, när de lämnas separat, och den rapport som avses i arti
kel 19a.4, och
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b) koncernredovisningen, förvaltningsberättelsen för koncernen och
om företagsstyrningsrapporten för koncernen, när de lämnas se
parat, och den rapport som avses i artikel 29a.4
upprättas och offentliggörs i enlighet med kraven i detta direktiv och,
i tillämpliga fall, med internationell redovisningsstandard som anta
gits i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002.”
5) I artikel 34 ska följande punkt läggas till:
”3.
Bestämmelserna i denna artikel ska inte tillämpas på den ickefinansiella rapport som avses i artikel 19a.1, den icke-finansiella
rapport för koncern som avses i artikel 29a.1 eller de separata rap
porter som avses i artiklarna 19a.4 och 29a.4.”
6) I artikel 48 ska följande stycke införas före sista stycket:
”I rapporten ska även möjligheten övervägas att mot bakgrund av
utvecklingen inom OECD och resultaten av relaterade europeiska
initiativ införa en skyldighet för stora företag att en gång om året
utarbeta en landsspecifik rapport för varje medlemsstat och tredje
land där de bedriver verksamhet, som minst innehåller information
om vinster, betald skatt avseende vinst och mottagna offentliga sub
ventioner.”

Artikel 2
Vägledning för rapportering
Kommissionen ska utarbeta icke-bindande riktlinjer för metoder för rap
portering av icke-finansiella upplysningar, med allmänna och sektors
specifika icke-finansiella centrala resultatindikatorer, för att underlätta
företagens tillhandahållande av relevanta, användbara och jämförbara
icke-finansiella upplysningar. I samband med detta ska kommissionen
samråda med berörda parter.
Kommissionen ska offentliggöra riktlinjerna senast den 6 december
2016.

Artikel 3
Översyn
Kommissionen ska översända en rapport till Europaparlamentet och
rådet om genomförandet av detta direktiv, med information om bland
annat dess tillämpningsområde, särskilt när det gäller stora icke börs
noterade företag, dess effektivitet och tillhandahållen vägledning och
metoder. Rapporten ska offentliggöras senast den 6 december 2018
och ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag.

Artikel 4
Införlivande
1.
Medlemsstaterna ska senast den 6 december 2016 sätta i kraft de
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.
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Medlemsstaterna ska föreskriva att de bestämmelser som avses i första
stycket ska tillämpas på alla företag som omfattas av artikel 1 för det
räkenskapsår som inleds den 1 januari 2017 eller under kalenderåret
2017.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hän
visning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska
varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de
centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område
som omfattas av detta direktiv.
Artikel 5
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 6
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

