
AM\902207DA.doc PE489.525v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udviklingsudvalget

2011/0308(COD)

15.5.2012

ÆNDRINGSFORSLAG
22 - 46

Udkast til udtalelse
Fiona Hall
(PE487.943v01-00)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om årsregnskaber, 
konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse 
virksomhedsformer

Forslag til direktiv
(COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))



PE489.525v01-00 2/19 AM\902207DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\902207DA.doc 3/19 PE489.525v01-00

DA

Ændringsforslag 22
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For at sikre større gennemsigtighed i 
forbindelse med betalinger foretaget til 
myndigheder bør store virksomheder og 
virksomheder af interesse for 
offentligheden inden for 
udvindingsindustrien eller skovning af 
primærskove på årsbasis i en særskilt
beretning give oplysning om væsentlige 
betalinger foretaget til myndigheder i de 
lande, hvor der opererer. Sådanne
virksomheder er aktive i lande, der er rige 
på naturressourcer, navnlig mineraler, olie, 
naturgas og primærskove. Beretningen bør 
indeholde tilsvarende typer af betalinger 
som dem, der oplyses af en virksomhed, 
der deltager i gennemsigtighedsinitiativet 
for udvindingsindustrien (Extractive 
Industries Transparency Initiative (EITI)). 
Initiativet er også et supplement til EU's 
FLEGT-handlingsplan (retshåndhævelse, 
god forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet) og 
skovhugstforordningen, som stiller krav til 
forhandlere af træ og træprodukter om at 
udøve behørig omhu for at forhindre, at træ 
og træprodukter fra ulovlig skovhugst får 
adgang til EU-markedet.

(32) For at sikre større gennemsigtighed i 
forbindelse med betalinger foretaget til 
myndigheder bør alle store virksomheder 
og virksomheder af interesse for 
offentligheden som en del af den årlige 
beretning med regnskaber give oplysning 
om væsentlige betalinger foretaget til 
myndigheder i de lande, hvor de opererer, 
samt supplerende finansielle oplysninger 
om deres virksomhed i tredjelande. 
Offentliggørelsen af disse oplysninger 
tager sigte på at sætte investorerne i stand 
til at træffe mere velfunderede
beslutninger, forbedre virksomhedsledelse 
og ansvarlighed og bidrage til at dæmme 
op for skattesvig. Beretningens 
oplysninger bør være opdelt efter land. 
Hvis sådanne virksomheder desuden er 
aktive inden for udvinding af
naturressourcer, navnlig mineraler, olie, 
naturgas og primærskove samt inden for 
fiskeriaktiviteter, bør rapporten også 
angive det eller de specifikke projekt(er), 
som de pågældende betalinger er blevet 
henført til. Beretningen bør derfor være 
baseret på oplysningskravene i 
gennemsigtighedsinitiativet for 
udvindingsindustrien (Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI)). Initiativet 
er også et supplement til EU's FLEGT-
handlingsplan (retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet) og 
skovhugstforordningen, som stiller krav til 
forhandlere af træ og træprodukter om at 
udøve behørig omhu for at forhindre, at træ 
og træprodukter fra ulovlig skovhugst får 
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adgang til EU-markedet.

Or. en

Ændringsforslag 23
Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For at sikre større gennemsigtighed i 
forbindelse med betalinger foretaget til 
myndigheder bør store virksomheder og 
virksomheder af interesse for 
offentligheden inden for 
udvindingsindustrien eller skovning af 
primærskove på årsbasis i en særskilt 
beretning give oplysning om væsentlige 
betalinger foretaget til myndigheder i de 
lande, hvor der opererer. Sådanne 
virksomheder er aktive i lande, der er rige 
på naturressourcer, navnlig mineraler, olie, 
naturgas og primærskove. Beretningen bør 
indeholde tilsvarende typer af betalinger 
som dem, der oplyses af en virksomhed, 
der deltager i gennemsigtighedsinitiativet 
for udvindingsindustrien (Extractive 
Industries Transparency Initiative (EITI)). 
Initiativet er også et supplement til EU's 
FLEGT-handlingsplan (retshåndhævelse, 
god forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet) og 
skovhugstforordningen, som stiller krav til 
forhandlere af træ og træprodukter om at 
udøve behørig omhu for at forhindre træ og 
træprodukter fra ulovlig skovhugst i at få 
adgang til EU-markedet.

(32) For at sikre større gennemsigtighed i 
forbindelse med betalinger foretaget til 
myndigheder bør store virksomheder og 
virksomheder af interesse for 
offentligheden inden for 
udvindingsindustrien eller skovning af 
primærskove på årsbasis i en særskilt 
beretning give oplysning om væsentlige 
betalinger foretaget til myndigheder i de 
lande, hvor der opererer. sådanne 
virksomheder er aktive i lande, der er rige 
på naturressourcer, navnlig mineraler, olie, 
naturgas og primærskove. Beretningen skal 
ligeledes angive det/de specifikke 
projekt(er), som disse betalinger vedrører, 
og skal være baseret på 
oplysningskravene i 
gennemsigtighedsinitiativet for 
udvindingsindustrien (EITI). Initiativet er 
også et supplement til EU's FLEGT-
handlingsplan (retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet) og 
skovhugstforordningen, som stiller krav til 
forhandlere af træ og træprodukter om at 
udøve behørig omhu for at forhindre træ og 
træprodukter fra ulovlig skovhugst i at få 
adgang til EU-markedet.

Or. en
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Ændringsforslag 24
Thijs Berman, Michael Cashman

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Beretningerne bør bidrage til at gøre 
det lettere for myndigheder i ressourcerige 
lande at gennemføre EITI-principperne 
og -kriterierne og aflægge regnskab over 
for deres borgere for betalinger, som disse 
myndigheder modtager fra virksomheder 
inden for udvindingsindustrien eller 
skovning af primærskove inden for deres 
jurisdiktion. Beretningen bør omfatte 
oplysninger på lande- og projektbasis, 
hvor et projekt anses for at være det laveste 
niveau af en operationel 
indberetningsenhed, hvor virksomheden 
udarbejder regelmæssige interne 
forvaltningsrapporter, f.eks. en 
koncession, et geografisk område osv., og 
hvor betalingerne er blevet henført til 
sådanne projekter. I lyset af det 
overordnede mål om at fremme god 
forvaltningspraksis i disse lande bør 
væsentligheden af betalinger, der skal
indberettes, vurderes i relation til den 
modtagende myndighed. Der kunne 
fastsættes forskellige 
væsentlighedskriterier, f.eks. betalinger af 
et absolut beløb eller en procenttærskel 
(f.eks. betalinger over en procentdel af et 
lands BNP), og disse kan fastsættes via en 
delegeret retsakt. Rapporteringsordningen 
bør være underlagt revision og aflæggelse 
af rapport fra Kommissionens side senest 
fem år efter direktivets ikrafttræden. 
Revisionen bør vurdere, hvor effektiv 
ordningen er, og tage hensyn til den 
internationale udvikling, bl.a. hvad angår 
forhold som konkurrenceevne og 
energisikkerhed. Revisionen bør også tage 
hensyn til de indhøstede erfaringer hos 
dem, der udarbejder og benytter 
betalingsoplysningerne, og overveje, om 

(33) Beretningerne bør bidrage til at gøre 
det lettere for myndigheder at være 
ansvarlige over for deres borgere for 
betalinger, som de modtager fra 
virksomheder inden for deres jurisdiktion. 
Beretningen bør omfatte oplysninger på 
landebasis. For virksomheder inden for 
udvindingsindustrien eller skovning af 
naturskove bør oplysningerne også gives 
på projektbasis, hvor et projekt anses for at
svare til aktiviteter som er omfattet af en 
licens, en leasingaftale, en koncession 
eller en tilsvarende retlig aftale. Er der 
opstået betalingsforpligtelser på et andet 
grundlag, foretages indberetningen på 
dette grundlag. I lyset af det overordnede 
mål om at fremme god forvaltningspraksis 
bør alle typer af betalinger indberettes, 
hvis de skønnes at have en væsentlig 
virkning på et lands økonomi eller 
samfund på lokalt, regionalt eller 
nationalt plan, og enhver tærskel skal 
tage højde for en sådan virkning. Der 
fastsættes regler for at sikre, at 
tærskelværdier ikke kan omgås.
Rapporteringsordningen bør være 
underlagt revision og aflæggelse af rapport 
fra Kommissionens side senest to år efter 
direktivets ikrafttræden. Revisionen bør 
tage hensyn til den internationale 
udvikling, fremskridtene hen imod globale 
standarder på området og rapportere om 
denne lovgivnings indvirkning på 
tredjelande, navnlig med hensyn til 
opfyldelse af målene om øget 
gennemsigtighed i betalinger til 
myndigheder.
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det vil være hensigtsmæssigt at inkludere 
yderligere betalingsoplysninger i 
ordningen, f.eks. den effektive rentesats 
og nærmere oplysninger om modtageren 
såsom bankkontooplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 25
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Beretningerne bør bidrage til at gøre 
det lettere for myndigheder i ressourcerige 
lande at gennemføre EITI-principperne og 
-kriterierne og aflægge regnskab over for 
deres borgere for betalinger, som disse 
myndigheder modtager fra virksomheder 
inden for udvindingsindustrien eller 
skovning af primærskove inden for deres 
jurisdiktion. Beretningen bør omfatte 
oplysninger på lande- og projektbasis, 
hvor et projekt anses for at være det 
laveste niveau af en operationel 
indberetningsenhed, hvor virksomheden 
udarbejder regelmæssige interne 
forvaltningsrapporter, f.eks. en 
koncession, et geografisk område osv., og 
hvor betalingerne er blevet henført til 
sådanne projekter. I lyset af det 
overordnede mål om at fremme god 
forvaltningspraksis i disse lande bør 
væsentligheden af betalinger, der skal 
indberettes, vurderes i relation til den 
modtagende myndighed. Der kunne 
fastsættes forskellige 
væsentlighedskriterier, f.eks. betalinger af 
et absolut beløb eller en procenttærskel 
(f.eks. betalinger over en procentdel af et 
lands BNP), og disse kan fastsættes via en 
delegeret retsakt. Rapporteringsordningen 

(33) Beretningerne bør bidrage til at gøre 
det lettere for myndigheder at være 
ansvarlige over for deres borgere for 
betalinger, som disse myndigheder 
modtager fra virksomheder inden for 
deres jurisdiktion. Når sådanne 
virksomheder er aktive inden for 
udvinding af naturressourcer, bør 
beretningerne bidrage til at gøre det 
lettere for myndigheder i ressourcerige 
lande at gennemføre EITI-principperne og 
-kriterierne og aflægge regnskab over for 
deres borgere for betalinger, som disse 
myndigheder modtager fra virksomheder 
inden for deres jurisdiktion. Beretningen 
bør omfatte oplysninger på landebasis, og 
når der er tale om virksomheder inden for 
udvindingsindustrien, fiskerisektoren, 
eller skovning af primærskove, bør 
beretningen også angive det eller de 
specifikke projekt(er), som de pågældende 
betalinger er blevet henført til; ved et 
projekt forstås den kontrakt eller licens, 
det lejemål eller den koncession eller 
anden bindende aftale, som en 
virksomheds skattemæssige forpligtelser i 
det land, hvor den opererer, er baseret på. 
Er der opstået betalingsforpligtelser på et 
andet grundlag, foretages indberetningen 
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bør være underlagt revision og aflæggelse 
af rapport fra Kommissionens side senest 
fem år efter direktivets ikrafttræden. 
Revisionen bør vurdere, hvor effektiv 
ordningen er, og tage hensyn til den 
internationale udvikling, bl.a. hvad angår 
forhold som konkurrenceevne og 
energisikkerhed. Revisionen bør også tage 
hensyn til de indhøstede erfaringer hos 
dem, der udarbejder og benytter 
betalingsoplysningerne, og overveje, om 
det vil være hensigtsmæssigt at inkludere 
yderligere betalingsoplysninger i 
ordningen, f.eks. den effektive rentesats og 
nærmere oplysninger om modtageren 
såsom bankkontooplysninger.

på dette grundlag. I lyset af det 
overordnede mål om at fremme god 
forvaltningspraksis i disse lande anses
betalinger for væsentlige, hvis en enkelt 
betaling eller gruppe af betalinger af 
samme type udgør 15 000 EUR. 
Rapporteringsordningen skal være 
underlagt revision og aflæggelse af rapport 
fra Kommissionens side senest fire år efter 
direktivets ikrafttræden. Revisionen bør 
vurdere, hvor effektiv ordningen er, og
tage hensyn til de indhøstede erfaringer hos 
dem, der udarbejder og benytter 
betalingsoplysningerne, og overveje, om 
det vil være hensigtsmæssigt at inkludere 
yderligere betalingsoplysninger i 
ordningen.

Or. en

Ændringsforslag 26
Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Beretningerne bør bidrage til at gøre 
det lettere for myndigheder i ressourcerige 
lande at gennemføre EITI-principperne og 
-kriterierne og aflægge regnskab over for 
deres borgere for betalinger, som disse 
myndigheder modtager fra virksomheder 
inden for udvindingsindustrien eller 
skovning af primærskove inden for deres 
jurisdiktion. Beretningen bør omfatte 
oplysninger på lande- og projektbasis, hvor 
et projekt anses for at være det laveste 
niveau af en operationel 
indberetningsenhed, hvor virksomheden 
udarbejder regelmæssige interne 
forvaltningsrapporter, f.eks. en 
koncession, et geografisk område osv., og 
hvor betalingerne er blevet henført til 

(33) Beretningerne bør bidrage til at gøre 
det lettere for myndigheder i ressourcerige 
lande at gennemføre EITI-principperne og 
-kriterierne og aflægge regnskab over for 
deres borgere for betalinger, som disse 
myndigheder modtager fra virksomheder 
inden for udvindingsindustrien eller 
skovning af primærskove inden for deres 
jurisdiktion. Beretningen bør omfatte 
oplysninger på lande- og projektbasis, idet 
der ved et projekt forstås en kontrakt, 
licens, leasingaftale, koncession eller 
anden retlig aftale, der giver anledning til 
virksomhedens beskatnings- og 
indtægtsmæssige forpligtelser i det land, 
hvor den opererer. Er der opstået 
betalingsforpligtelser på et andet 
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sådanne projekter. I lyset af det 
overordnede mål om at fremme god 
forvaltningspraksis i disse lande bør
væsentligheden af betalinger, der skal 
indberettes, vurderes i relation til den 
modtagende myndighed.Der kunne 
fastsættes forskellige 
væsentlighedskriterier, f.eks. betalinger af 
et absolut beløb eller en procenttærskel 
(f.eks. betalinger over en procentdel af et 
lands BNP), og disse kan fastsættes via en 
delegeret retsakt. Rapporteringsordningen 
bør være underlagt revision og aflæggelse 
af rapport fra Kommissionens side senest 
fem år efter direktivets ikrafttræden. 
Revisionen bør vurdere, hvor effektiv 
ordningen er, og tage hensyn til den 
internationale udvikling, bl.a. hvad angår 
forhold som konkurrenceevne og 
energisikkerhed. Revisionen bør også tage 
hensyn til de indhøstede erfaringer hos 
dem, der udarbejder og benytter 
betalingsoplysningerne, og overveje, om 
det vil være hensigtsmæssigt at inkludere 
yderligere betalingsoplysninger i 
ordningen, f.eks. den effektive rentesats og 
nærmere oplysninger om modtageren 
såsom bankkontooplysninger.

grundlag, foretages indberetningen på 
dette grundlag. I lyset af det overordnede 
mål om at fremme god forvaltningspraksis 
i disse lande anses betalinger for 
væsentlige, hvis en enkelt betaling eller 
gruppe af betalinger af samme type udgør 
15 000 EUR. Rapporteringsordningen skal
være underlagt revision og aflæggelse af 
rapport fra Kommissionens side senest fem 
år efter direktivets ikrafttræden. Det bør i 
revisionen vurderes, hvor effektiv 
ordningen er, under hensyntagen til den 
internationale udvikling, bl.a. hvad angår 
forhold som konkurrenceevne og 
energisikkerhed. Revisionen bør også tage 
hensyn til de indhøstede erfaringer hos 
dem, der udarbejder og benytter 
betalingsoplysningerne, og overveje, om 
det vil være hensigtsmæssigt at inkludere 
yderligere betalingsoplysninger i 
ordningen, f.eks. den effektive rentesats og 
nærmere oplysninger om modtageren 
såsom bankkontooplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 27
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Flere steder rundt om i verden, 
f.eks. i Den Demokratiske Republik 
Congo, hænger væbnede konflikter tæt 
sammen med indtægter fra ulovlig 
udvinding af mineraler. Ved at bryde 
denne sammenhæng kan man bidrage til 
at mindske konflikternes hyppighed og 
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intensitet. En løsning kunne være at 
forpligte EU-virksomheder, der køber 
grundstoffer fra områder, der er ramt af 
eller trues af konflikter, til at udvise 
rettidig omhu for at sikre, at deres 
forsyningskæder ikke har forbindelse til 
konfliktens parter. Mens et initiativ, der 
går i denne retning, vil skulle respektere 
de lokale interessenters interesser fuldt 
ud, kan såvel EITI som OECD's 
anbefalinger om rettidig omhu og 
ansvarlig forvaltning af forsyningskæden 
fungere som nyttige referencer. For at 
kunne danne sig et bedre billede af denne 
mulige løsning er det vigtigt, at 
gennemførligheden og de forventede 
virkninger af indførelsen af en sådan 
forpligtelse undersøges nærmere i EU-
sammenhæng.

Or. en

Ændringsforslag 28
Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Dette direktiv respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, der bl.a. er anerkendt i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder

(38) Dette direktiv respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, der bl.a. er anerkendt i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og artikel 208 i 
TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 29
Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Medlemsstaterne kan fastsætte lavere 
grænser end fastsat i stk. 1 til 5 i denne 
artikel. Reduktionen i disse grænser skal 
opretholde de eksisterende forhold.

Or. lv

Begrundelse

I forskellige EU-medlemsstater svarer de fastsatte grænseværdier ikke til de økonomiske 
forhold, eftersom grænseværdierne i stk. 1 i denne artikel vil betyde, at et absolut flertal af 
alle virksomheder i de berørte medlemsstater vil blive betragtet som "små" i forbindelse med 
anvendelsen af dette direktiv. Dette vil skade disse landes skatteopkrævningssystemer.

Ændringsforslag 30
Thijs Berman, Michael Cashman

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "virksomhed inden for 
udvindingsindustrien": virksomhed med 
enhver aktivitet inden for efterforskning, 
opdagelse, udvikling og udvinding af 
mineral-, olie- og naturgasforekomster 
som omhandlet i hovedafdeling B, 
hovedgruppe 05-08, i bilag I til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1893/2006

1. "Virksomhed": moderselskabet på det 
højeste niveau, der offentliggør regnskab 
inden for Den Europæiske Union, hvor 
den gruppe af virksomheder, for hvilken 
moderselskabet udarbejder konsoliderede 
regnskaber, omfatter datterselskaber, 
filialer og faste driftssteder, joint ventures 
og associerede virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 31
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 36 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "virksomhed inden for
udvindingsindustrien": virksomhed med 
enhver aktivitet inden for efterforskning, 
opdagelse, udvikling og udvinding af 
mineral-, olie- og naturgasforekomster
som omhandlet i hovedafdeling B, 
hovedgruppe 05-08, i bilag I til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1893/2006

1. "Virksomhed": moderselskabet på det 
højeste niveau, der offentliggør regnskab 
inden for Den Europæiske Union, hvor 
den gruppe af virksomheder, for hvilken 
moderselskabet udarbejder konsoliderede 
regnskaber, omfatter datterselskaber, 
filialer og faste driftssteder, joint ventures 
og associerede virksomheder.

Or. en

Begrundelse

For at gøre det klart, at oplysningerne omfatter mere end den enkelte virksomhed, og også 
omfatter faste driftssteder, der handler andre steder end der, hvor de har hjemsted, og joint 
ventures og associerede virksomheder, selv når deres resultater af andre grunde ikke fuldt ud 
er konsolideret inden for moderselskabets regnskab.

Ændringsforslag 32
Thijs Berman, Michael Cashman

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. "virksomhed inden for 
udvindingsindustrien": moderselskabet 
på det højeste niveau, der offentliggør 
regnskab inden for Den Europæiske 
Union, hvor den gruppe af virksomheder, 
for hvilken moderselskabet udarbejder 
konsoliderede regnskaber, omfatter 
datterselskaber, filialer og faste 
driftssteder, joint ventures og associerede 
virksomheder, med enhver aktivitet inden 
for efterforskning, opdagelse, udvikling 
og udvinding, forarbejdning, eksport, 
transport af eller nogen anden væsentlig 
aktivitet i forbindelse med mineral-, olie-
og naturgasforekomster som omhandlet i 
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hovedafdeling B, hovedgruppe 05-08, i 
bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1893/2006.

Or. en

Ændringsforslag 33
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "myndighed": enhver national, regional 
eller lokal myndighed i en medlemsstat 
eller et tredjeland. Den omfatter en 
tjenestegren, et organ eller en virksomhed, 
der er kontrolleret af den pågældende 
myndighed, jf. artikel 23, stk. 1-6, i dette 
direktiv

3. "myndighed": enhver national, regional 
eller lokal myndighed i en medlemsstat 
eller et tredjeland. Den omfatter en 
tjenestegren, et organ eller en virksomhed, 
der er kontrolleret af den pågældende 
myndighed, jf. artikel 23, stk. 1-6, i dette 
direktiv, eller enhver offentlig myndighed, 
[statsvirksomhed, selskaber tilhørende 
regeringsmedlemmer, deres slægtninge 
eller nære bekendte], der modtager 
enhver betaling af den i artikel 38 
omhandlede type, fra et hvilket som helst 
konstituerende medlem af en virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 34
Thijs Berman, Michael Cashman

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "myndighed": enhver national, regional 
eller lokal myndighed i en medlemsstat 
eller et tredjeland. Den omfatter en 
tjenestegren, et organ eller en virksomhed, 
der er kontrolleret af den pågældende 

3. "myndighed": enhver national, regional 
eller lokal myndighed i en medlemsstat 
eller et tredjeland, der har givet 
stiftelsesret til, forestår reguleringen af, er 
vært for et fast driftssted af skattemæssige 
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myndighed, jf. artikel 23, stk. 1-6, i dette 
direktiv

årsager for eller modtager enhver betaling 
af den i artikel 38 omhandlede type fra en 
hvilken som helst konstituerende enhed i 
en virksomhed. Den omfatter en 
tjenestegren, et organ eller en virksomhed, 
der er kontrolleret af den pågældende 
myndighed, jf. artikel 23, stk. 1-6, i dette 
direktiv

Or. en

Ændringsforslag 35
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. “konstituerende enhed": de 
dattervirksomheder, associerede 
virksomheder, joint ventures, faste 
driftssteder og andre 
handelsarrangementer, som helt eller 
delvis skal betragtes som medlemmer af 
virksomheden i det omfang, de er 
konsolideret i den pågældende 
virksomheds årsregnskaber.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at der forelægges oplysninger for joint ventures og associerede virksomheder 
i det omfang, de er organiseret i den virksomhed, der aflægger regnskab.

Ændringsforslag 36
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger store 
virksomheder og alle virksomheder af 
interesse for offentligheden inden for 
udvindingsindustrien eller skovning af 
primærskove pligt til hvert år at udarbejde 
og offentliggøre en beretning om betalinger 
til myndigheder.

1. Medlemsstaterne pålægger store 
virksomheder, herunder joint-venture-
virksomheder, og alle virksomheder af 
interesse for offentligheden pligt til hvert 
år, som en del af den årlige beretning med 
regnskaber, at udarbejde og offentliggøre 
en beretning om betalinger, herunder 
naturalydelser, til myndigheder. I denne 
beretning skal virksomhederne desuden 
offentliggøre supplerende finansielle 
oplysninger om deres aktiviteter i 
tredjelande. Beretningen skal navnlig 
indeholde aktiviteter hos 
dattervirksomheder, associerede 
virksomheder, joint ventures, faste 
driftssteder og andre 
handelsarrangementer, i det omfang de er 
konsolideret i den pågældende 
virksomheds eller enheds årsregnskab. 
Beretningen skal indgå i noterne.

Or. en

Ændringsforslag 37
Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger store 
virksomheder og alle virksomheder af 
interesse for offentligheden inden for 
udvindingsindustrien eller skovning af 
primærskove pligt til hvert år at udarbejde 
og offentliggøre en beretning om betalinger 
til myndigheder.

1. Medlemsstaterne pålægger store 
virksomheder og alle virksomheder af 
interesse for offentligheden inden for 
udvindingsindustrien eller skovning af 
primærskove pligt til hvert år at udarbejde 
og offentliggøre en beretning om 
betalinger, herunder naturalydelser, til 
myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 38
Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Når disse betalinger er blevet henført 
til et bestemt projekt, skal beretningen 
ligeledes omfatte beløbet pr. type af 
betaling, herunder naturalydelser, 
foretaget til alle sådanne projekter inden 
for et regnskabsår og de samlede 
betalinger til alle sådanne projekter.

Or. en

Ændringsforslag 39
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) skat af overskud b) skat af overskud og den anvendte 
effektive skattesats

Or. en

Ændringsforslag 40
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) royalties c) royalties og den anvendte effektive 
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skattesats

Or. en

Ændringsforslag 41
Thijs Berman, Michael Cashman

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) licensafgifter, lejeafgifter, 
adgangsgebyrer og andre vederlag for 
licenser og/eller koncessioner

f) licensafgifter, lejeafgifter, transitgebyrer 
for rørledninger, adgangsgebyrer og andre 
vederlag for licenser og/eller koncessioner

Or. en

Ændringsforslag 42
Thijs Berman, Michael Cashman

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Såfremt en myndighed modtager 
naturalydelser, kan disse indberettes på 
grundlag af værdien eller mængden. 
Såfremt de indberettes på grundlag af 
værdien, skal der fremlægges støttebilag, 
hvoraf det fremgår, hvordan værdien er 
blevet fastsat.

3. Såfremt en myndighed modtager 
naturalydelser, kan disse indberettes på 
grundlag af værdien og mængden. Såfremt 
de indberettes på grundlag af værdien, skal 
der fremlægges støttebilag, hvoraf det 
fremgår, hvordan værdien er blevet fastsat.

Or. en

Ændringsforslag 43
Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til direktiv
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Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger enhver stor 
virksomhed eller enhver virksomhed af 
interesse for offentligheden inden for 
udvindingsindustrien eller skovning af 
primærskove, der henhører under deres 
nationale lovgivning, pligt til at udarbejde 
en konsolideret beretning om betalinger til 
myndigheder i overensstemmelse med 
artikel 37 og 38, hvis modervirksomheden 
er omfattet af pligten til at udarbejde 
konsoliderede regnskaber, jf. artikel 23, 
stk. 1-6, i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne pålægger enhver stor 
virksomhed eller enhver virksomhed af 
interesse for offentligheden inden for 
udvindingsindustrien eller skovning af 
primærskove, der henhører under deres 
nationale lovgivning, pligt til at udarbejde 
en konsolideret beretning om betalinger til 
myndigheder i overensstemmelse med 
artikel 37 og 38, hvis modervirksomheden 
er forpligtet til at udarbejde konsoliderede 
regnskaber, jf. artikel 23, stk. 1-6, i dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 44
Thijs Berman, Michael Cashman

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En virksomhed kan udelades fra den 
konsoliderede beretning om betalinger til 
myndigheder, når mindst en af følgende 
betingelser er opfyldt:

udgår

a) Betydelige og vedvarende hindringer 
begrænser i væsentlig grad 
modervirksomhedens udøvelse af sine 
rettigheder over denne virksomheds 
aktiver eller ledelse.
b) De oplysninger, der er nødvendige for 
at udarbejde den konsoliderede beretning 
om betalinger til myndigheder i 
overensstemmelse med dette direktiv, kan 
ikke indhentes inden for en rimelig frist 
eller er forbundet med uforholdsmæssigt 
store omkostninger.

Or. en
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Ændringsforslag 45
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Beretningen skal også indeholde 
følgende supplerende finansielle 
oplysninger på landebasis:
a) nettoomsætning fordelt på primære 
aktiviteter
b) mængder produceret, solgt eller 
udvekslet
c) overskud eller tab før skat
d) det samlede antal medarbejdere og 
deres samlede aflønning
e) udgifter til investeringer i 
anlægsaktiver i løbet af 
regnskabsperioden.

Or. en

Ændringsforslag 46
Thijs Berman, Michael Cashman

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer og aflægger 
rapport om gennemførelsen og 
effektiviteten af dette kapitel, navnlig hvad 
angår omfanget af 
indberetningsforpligtelserne og 
indberetningsformen på projektbasis. 
Revisionen bør også tage hensyn til den 
internationale udvikling og vurdere 
virkningerne for konkurrenceevnen og 

Kommissionen reviderer og aflægger 
rapport om gennemførelsen og 
effektiviteten af dette kapitel, navnlig hvad 
angår omfanget af 
indberetningsforpligtelserne og 
indberetningsformen på projektbasis. 
Revisionen bør også tage hensyn til den 
internationale udvikling, fremskridtene 
hen imod globale standarder på området 
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energiforsyningssikkerheden. Den skal 
udarbejdes senest fem år efter dette 
direktivs ikrafttræden. Rapporten 
forelægges for Europa-Parlamentet og 
Rådet, om nødvendigt ledsaget af et 
lovgivningsforslag.

og rapportere om denne lovgivnings 
indvirkning på tredjelande, navnlig med 
hensyn til opfyldelse af målene om øget 
gennemsigtighed i betalinger til 
myndigheder. Den skal udarbejdes senest 
to år efter dette direktivs ikrafttræden. 
Rapporten forelægges for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt 
ledsaget af et lovgivningsforslag.

Or. en


