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Ändringsförslag 22
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att sörja förökad öppenhet om 
betalningar som görs till offentliga 
myndigheter bör stora företag och företag 
av allmänt intresse som är verksamma i 
utvinningsindustrin eller inom avverkning 
av primärskog i en särskild rapport årligen 
redovisa väsentliga betalningar till 
offentliga myndigheter i länder där de är 
verksamma. Sådana företag är verksamma 
i länder med rika naturresurser, särskilt 
mineraler, olja, naturgas samt primärskog. 
Rapporten bör inkludera typer av 
betalningar jämförbara med dem som 
öppet redovisats av ett företag som deltar i
utvinningsindustrins initiativ för ökad 
öppenhet (EITI). Initiativet kompletterar 
också EU-handlingsplan för 
skogslagstiftningens efterlevnad (FLEGT –
Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade) och EU-regelverket för timmer, där 
det föreskrivs att de som handlar med 
timmerprodukter ska säkerställa att olagligt 
avverkat timmer inte kommer in på EU:s 
marknad.

(32) För att sörja för ökad öppenhet om 
betalningar som görs till offentliga 
myndigheter bör alla stora företag och 
företag av allmänt intresse som en del av 
sina årsbokslut i en rapport redovisa 
väsentliga betalningar till offentliga 
myndigheter i länder där de är verksamma 
samt ytterligare finansiell information om 
sin verksamhet i tredjeländer. 
Offentliggörandet av dessa uppgifter har 
till syfte att ge investerare bättre 
beslutsunderlag, förbättra 
bolagsstyrningen och ansvars- och 
redovisningsskyldigheten samt bidra till 
att begränsa skatteundandragande. 
Rapporten bör ta med landsspecifika 
uppgifter. I de fall då sådana företag är 
verksamma inom utvinning av
naturresurser, särskilt mineraler, olja, 
naturgas och primärskog, samt 
fiskeriverksamhet, bör de dessutom i sina 
rapporter specificera det eller de särskilda 
projekt som dessa betalningar hänförts 
till. Rapporten bör således bygga på 
öppenhetskraven i utvinningsindustrins 
initiativ för ökad öppenhet (EITI). 
Initiativet kompletterar också 
EU-handlingsplan för skogslagstiftningens 
efterlevnad (FLEGT – Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade) och 
EU-regelverket för timmer, där det 
föreskrivs att de som handlar med 
timmerprodukter ska säkerställa att olagligt 
avverkat timmer inte kommer in på 
EU:s marknad.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att sörja förökad öppenhet om 
betalningar som görs till offentliga 
myndigheter bör stora företag och företag 
av allmänt intresse som är verksamma i 
utvinningsindustrin eller inom avverkning 
av primärskog i en särskild rapport årligen 
redovisa väsentliga betalningar till 
offentliga myndigheter i länder där de är 
verksamma. Sådana företag är verksamma 
i länder med rika naturresurser, särskilt 
mineraler, olja, naturgas samt primärskog. 
Rapporten bör inkludera typer av
betalningar jämförbara med dem som 
öppet redovisats av ett företag som deltar i 
utvinningsindustrins initiativ för ökad 
öppenhet (EITI). Initiativet kompletterar 
också EU-handlingsplan för 
skogslagstiftningens efterlevnad (FLEGT –
Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade) och EU-regelverket för timmer, där 
det föreskrivs att de som handlar med 
timmerprodukter ska säkerställa att olagligt 
avverkat timmer inte kommer in på 
EU:s marknad.

(32) För att sörja för ökad öppenhet om 
betalningar som görs till offentliga 
myndigheter bör stora företag och företag 
av allmänt intresse som är verksamma i 
utvinningsindustrin eller inom avverkning 
av primärskog i en särskild rapport årligen 
redovisa väsentliga betalningar till 
offentliga myndigheter i länder där de är 
verksamma. Sådana företag är verksamma 
i länder med rika naturresurser, särskilt 
mineraler, olja, naturgas samt primärskog. 
Rapporten bör också ange det eller de 
specifika projekt som dessa betalningar 
har hänförts till och bygga på 
öppenhetskravet i utvinningsindustrins 
initiativ för ökad öppenhet (EITI). 
Initiativet kompletterar också 
EU-handlingsplan för skogslagstiftningens 
efterlevnad (FLEGT – Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade) och 
EU-regelverket för timmer, där det 
föreskrivs att de som handlar med 
timmerprodukter ska säkerställa att olagligt 
avverkat timmer inte kommer in på 
EU:s marknad.

Or. en

Ändringsförslag 24
Thijs Berman, Michael Cashman

Förslag till direktiv
Skäl 33
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Rapporteringen bör tjäna till att 
underlätta för offentliga myndigheter i 
resursrika länder att genomföra EITI:s 
principer och kriterier och gentemot sina 
medborgare redogöra för betalningar 
sådana offentliga myndigheter mottar från 
företag som är verksamma i 
utvinningsindustrin eller inom avverkning 
av primärskog inom sin jurisdiktion. 
Rapporten bör ta med uppgifter på land-
och projektnivå, där ett projekt anses 
utgöra den lägsta nivån för en 
driftsredovisningsenhet och den nivå på 
vilken företagen upprättar löpande 
interna verksamhetsrapporter, som 
exempelvis en koncession, ett geografiskt 
avrinningsområde etc., och där 
betalningar avsatts för sådana projekt. I 
ljuset av det allmänna målet att främja god 
förvaltningssed i dessa länder, bör
väsentlighetsbegreppet när det gäller 
betalningar som ska rapporteras bedömas 
med beaktande av den mottagande 
offentliga förvaltningen. Olika kriterier 
för väsentlighet skulle kunna utformas, 
exempelvis som ett absolut belopp, eller ett 
tröskelvärde uttryckt i procent (som 
betalningar över en viss procent av ett 
lands BNP), och dessa kan definieras 
genom en delegerad akt. 
Rapporteringsbestämmelserna bör omfattas 
av en översyn och en rapport från 
kommissionen inom fem år efter det att 
direktivet träder i kraft. Översynen bör 
beakta bestämmelsernas effektivitet och ta 
hänsyn till internationella utvecklingar, 
inbegripet konkurrensfrågor och tryggad 
energiförsörjning. Översynen bör också 
beakta de erfarenheter som upprättare
och användare av 
betalningsinformationen gjort och 
överväga huruvida det vore lämpligt att ta 
med ytterligare betalningsuppgifter som 
effektiva skattesatser och uppgifter om 
mottagaren (t.ex. bankkontouppgifter).

(33) Rapporteringen bör tjäna till att 
underlätta för offentliga myndigheter att 
gentemot sina medborgare vara
ansvarsskyldiga för betalningar de mottar 
från företag som är verksamma inom deras
jurisdiktion. Rapporten bör ta med 
landsspecifika uppgifter. När det gäller 
företag som är verksamma i 
utvinningsindustrin eller inom avverkning 
av primärskog bör offentliggörandena 
också ske på projektnivå, där ett projekt 
anses likvärdigt med en verksamhet som 
styrs av en licens, ett arrende, en 
koncession eller ett liknande lagenligt 
avtal. När betalningsskyldighet uppstår på 
en annan grundval ska rapporteringen 
ske på denna grundval. I ljuset av det 
allmänna målet att främja god 
förvaltningssed bör alla typer av 
betalningar som bedöms ha en betydande 
effekt på ett lands ekonomi eller samhälle 
på lokal, regional eller nationell nivå 
rapporteras, och eventuella tröskelvärden 
bör återspegla sådana effekter. Det bör 
införas regler för att säkerställa att 
tröskelvärdena inte kan kringgås. 
Rapporteringsbestämmelserna bör omfattas 
av en översyn och en rapport från 
kommissionen inom två år efter det att 
direktivet träder i kraft. Översynen bör ta 
hänsyn till internationella utvecklingar, 
framstegen mot globala standarder inom 
detta område och rapporten om denna 
lagstiftnings effekter på tredjeländer, 
särskilt när det gäller att uppnå målen om 
ökad insyn i betalningar som görs till 
offentliga myndigheter.
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Or. en

Ändringsförslag 25
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Rapporteringen bör tjäna till att 
underlätta för offentliga myndigheter i 
resursrika länder att genomföra EITI:s 
principer och kriterier och gentemot sina 
medborgare redogöra för betalningar 
sådana offentliga myndigheter mottar från 
företag som är verksamma i 
utvinningsindustrin eller inom avverkning 
av primärskog inom sin jurisdiktion. 
Rapporten bör ta med uppgifter på land-
och projektnivå, där ett projekt anses 
utgöra den lägsta nivån för en 
driftsredovisningsenhet och den nivå på 
vilken företagen upprättar löpande 
interna verksamhetsrapporter, som 
exempelvis en koncession, ett geografiskt 
avrinningsområde etc., och där 
betalningar avsatts för sådana projekt. I 
ljuset av det allmänna målet att främja god 
förvaltningssed i dessa länder, bör 
väsentlighetsbegreppet när det gäller 
betalningar som ska rapporteras bedömas 
med beaktande av den mottagande 
offentliga förvaltningen. Olika kriterier 
för väsentlighet skulle kunna utformas, 
exempelvis som ett absolut belopp, eller ett 
tröskelvärde uttryckt i procent (som 
betalningar över en viss procent av ett 
lands BNP), och dessa kan definieras 
genom en delegerad akt.
Rapporteringsbestämmelserna bör omfattas 
av en översyn och en rapport från 
kommissionen inom fem år efter det att 
direktivet träder i kraft. Översynen bör 
beakta bestämmelsernas effektivitet och ta 

(33) Rapporteringen bör tjäna till att 
underlätta för offentliga myndigheter att 
gentemot sina medborgare vara 
ansvarsskyldiga för betalningar sådana 
offentliga myndigheter mottar från 
företag som är verksamma inom deras 
jurisdiktion. Om dessa företag är 
verksamma inom utvinning av 
naturresurser bör rapporteringen tjäna 
till att underlätta för offentliga 
myndigheter i resursrika länder att 
genomföra EITI:s principer och kriterier 
och gentemot sina medborgare redogöra 
för betalningar sådana offentliga 
myndigheter mottar från företag som är 
verksamma inom deras jurisdiktion. 
Rapporten bör ta med uppgifter på 
landsnivå, och när det gäller företag som 
är verksamma i utvinningsindustrin, 
fiskerisektorn eller inom avverkning av 
primärskog bör rapporten också 
specificera det eller de särskilda projekt 
som dessa betalningar hänförts till, varvid
ett projekt anses likvärdigt med ett 
kontrakt, en licens, ett arrende, en 
koncession eller ett annat lagenligt avtal 
som ger upphov till ett företags 
skattskyldighet i varje land där det 
bedriver verksamhet. När 
betalningsskyldighet uppstår på en annan 
grundval ska rapporteringen ske på denna 
grundval. I ljuset av det allmänna målet att 
främja god förvaltningssed i dessa länder 
bör betalningar anses vara väsentliga om 
en enda betalning eller en grupp av 



AM\902207SV.doc 7/19 PE489.525v01-00

SV

hänsyn till internationella utvecklingar, 
inbegripet konkurrensfrågor och tryggad 
energiförsörjning. Översynen bör också 
beakta de erfarenheter som upprättare och 
användare av betalningsinformationen gjort 
och överväga huruvida det vore lämpligt 
att ta med ytterligare betalningsuppgifter 
som effektiva skattesatser och uppgifter 
om mottagaren (t.ex. 
bankkontouppgifter).

betalningar av samma typ uppgår till mer 
än 15 000 EUR. 
Rapporteringsbestämmelserna bör omfattas 
av en översyn och en rapport från 
kommissionen inom fyra år efter det att 
direktivet träder i kraft. Översynen bör 
beakta bestämmelsernas effektivitet och ta 
hänsyn till de erfarenheter som upprättare 
och användare av betalningsinformationen 
gjort och överväga huruvida det vore 
lämpligt att ta med ytterligare 
betalningsuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 26
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Rapporteringen bör tjäna till att 
underlätta för offentliga myndigheter i 
resursrika länder att genomföra 
EITI:s principer och kriterier och gentemot 
sina medborgare redogöra för betalningar 
sådana offentliga myndigheter mottar från 
företag som är verksamma i 
utvinningsindustrin eller inom avverkning 
av primärskog inom sin jurisdiktion.
Rapporten bör ta med uppgifter på land-
och projektnivå, där ett projekt anses
utgöra den lägsta nivån för en 
driftsredovisningsenhet och den nivå på 
vilken företagen upprättar löpande 
interna verksamhetsrapporter, som 
exempelvis en koncession, ett geografiskt 
avrinningsområde etc., och där 
betalningar avsatts för sådana projekt. I 
ljuset av det allmänna målet att främja god 
förvaltningssed i dessa länder, bör
väsentlighetsbegreppet när det gäller
betalningar som ska rapporteras bedömas 
med beaktande av den mottagande 

(33) Rapporteringen bör tjäna till att 
underlätta för offentliga myndigheter i 
resursrika länder att genomföra 
EITI:s principer och kriterier och gentemot 
sina medborgare redogöra för betalningar 
sådana offentliga myndigheter mottar från 
företag som är verksamma i 
utvinningsindustrin eller inom avverkning 
av primärskog inom sin jurisdiktion.
Rapporten bör ta med uppgifter på land-
och projektnivå, där ett projekt anses
likvärdigt med ett kontrakt, en licens, ett 
arrende, en koncession eller ett annat 
lagenligt avtal som ger upphov till ett 
företags skattskyldighet i varje land där 
det bedriver verksamhet. När 
betalningsskyldighet uppstår på en annan 
grundval ska rapporteringen ske på denna 
grundval. I ljuset av det allmänna målet att 
främja god förvaltningssed i dessa länder
bör betalningar anses vara väsentliga om 
en enda betalning eller en grupp av
betalningar av samma typ uppgår till mer 
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offentliga förvaltningen. Olika kriterier 
för väsentlighet skulle kunna utformas, 
exempelvis som ett absolut belopp, eller ett 
tröskelvärde uttryckt i procent (som
betalningar över en viss procent av ett 
lands BNP), och dessa kan definieras 
genom en delegerad akt.
Rapporteringsbestämmelserna bör omfattas 
av en översyn och en rapport från 
kommissionen inom fem år efter det att 
direktivet träder i kraft. Översynen bör 
beakta bestämmelsernas effektivitet och ta 
hänsyn till internationella utvecklingar, 
inbegripet konkurrensfrågor och tryggad 
energiförsörjning. Översynen bör också 
beakta de erfarenheter som upprättare och 
användare av betalningsinformationen gjort 
och överväga huruvida det vore lämpligt 
att ta med ytterligare betalningsuppgifter 
som effektiva skattesatser och uppgifter om 
mottagaren (t.ex. bankkontouppgifter).

än 15 000 EUR.
Rapporteringsbestämmelserna bör omfattas 
av en översyn och en rapport från 
kommissionen inom fem år efter det att 
direktivet träder i kraft. Översynen bör 
beakta bestämmelsernas effektivitet och ta 
hänsyn till internationella utvecklingar, 
inbegripet konkurrensfrågor och tryggad 
energiförsörjning. Översynen bör också 
beakta de erfarenheter som upprättare och 
användare av betalningsinformationen gjort 
och överväga huruvida det vore lämpligt 
att ta med ytterligare betalningsuppgifter 
som effektiva skattesatser och uppgifter om 
mottagaren (t.ex. bankkontouppgifter).

Or. en

Ändringsförslag 27
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) På många platser i världen, t.ex. i 
Demokratiska republiken Kongo, är 
väpnade konflikter nära kopplade till 
inkomster från olaglig utvinning av 
mineraler. Att bryta denna koppling 
skulle bidra till att minska konflikternas 
omfattning och intensitet. En lösning 
skulle kunna vara att ålägga EU-företag 
som importerar mineraler från 
konfliktdrabbade områden eller områden 
som riskerar att drabbas av konflikter att 
genomföra en företagsbesiktning för att se 
till att deras försörjningskedjor inte har 
några kopplingar till parter i konflikter. 
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Ett initiativ i denna riktning måste fullt ut 
respektera lokala aktörers intressen, och 
såväl EITI som 
OECD:s rekommendationer om 
företagsbesiktning och ansvarsfull 
styrning av försörjningskedjan skulle 
kunna fungera som användbara 
referenspunkter. För att få en bättre bild 
av denna potentiella lösning är det viktigt 
att man inom EU i närmare detalj 
undersöker genomförbarheten och den 
förväntade effekten av att införa en sådan 
skyldighet.

Or. en

Ändringsförslag 28
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns särskilt i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(38) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns särskilt i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
artikel 208 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 29
Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Medlemsstaterna får fastställa lägre 
tröskelvärden än de som anges i 
punkterna 1–5 i denna artikel. De 
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nuvarande proportionerna ska behållas 
om dessa tröskelvärden sänks.

Or. lv

Motivering

I vissa EU-medlemsstater motsvarar inte tröskelvärdena de ekonomiska förhållandena, 
eftersom tröskelvärdena i punkt 1 i denna artikel skulle innebära att de flesta företag i de 
berörda medlemsstaterna skulle betraktas som ”små” enligt detta direktiv. Detta skulle skada 
skatteuppbördssystemen i dessa länder.

Ändringsförslag 30
Thijs Berman, Michael Cashman

Förslag till direktiv
Artikel 36 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Företag med verksamhet i 
utvinningsindustrin: ett företag med 
verksamhet som inbegriper prospektering, 
upptäckt, utveckling och utvinning av 
mineraler, olja och naturgasfyndigheter 
enligt vad som avses i bilaga 1 avsnitt B -
Huvudgrupperna 05–08 i 
europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1893/2006. Företag med 
verksamhet inom avverkning av 
primärskog:

1. Företag: det moderbolag på översta 
nivån som offentliggör en redovisning 
inom Europeiska unionen, där den 
företagsgrupp för vilken detta moderbolag 
utarbetar sammanställda redovisningar 
omfattar dotterbolag, filialer, fasta 
driftsställen, samriskföretag och
intresseföretag.

Or. en

Ändringsförslag 31
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 36 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Företag med verksamhet i 1. Företag: det moderbolag på översta 
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utvinningsindustrin: ett företag med 
verksamhet som inbegriper prospektering, 
upptäckt, utveckling och utvinning av 
mineraler, olja och naturgasfyndigheter 
enligt vad som avses i bilaga 1 avsnitt B -
Huvudgrupperna 05–08 i 
europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1893/2006. Företag med 
verksamhet inom avverkning av 
primärskog:

nivån som offentliggör en redovisning 
inom Europeiska unionen, där den 
företagsgrupp för vilken detta moderbolag 
utarbetar sammanställda redovisningar 
omfattar dotterbolag, filialer, fasta 
driftsställen, samriskföretag och
intresseföretag.

Or. en

Motivering

Syftet är att klargöra att offentliggörandet inte bara omfattar det enskilda företaget, utan 
också fasta driftsställen med handel på andra ställen än de där de ingår samt samriskföretag 
och intresseföretag, även om deras resultat i andra syften inte fullt ut sammanställs med 
moderbolagets redovisning.

Ändringsförslag 32
Thijs Berman, Michael Cashman

Förslag till direktiv
Artikel 36 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Företag med verksamhet i 
utvinningsindustrin: det moderbolag på 
översta nivån som offentliggör en 
redovisning inom Europeiska unionen, 
där den företagsgrupp för vilken detta 
moderbolag utarbetar sammanställda 
redovisningar omfattar dotterbolag, 
filialer, fasta driftsställen, samriskföretag 
och intresseföretag, med verksamhet som 
inbegriper prospektering, upptäckt, 
utveckling, utvinning, förädling, export 
eller transport av mineraler, olja och 
naturgasfyndigheter, eller någon annan 
betydande verksamhet i samband med 
dessa, enligt vad som avses i bilaga 1 
avsnitt B – Huvudgrupperna 05–08 i 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1893/2006.
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Or. en

Ändringsförslag 33
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 36 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Offentlig myndighet: en nationell, 
regional eller lokal regering i en 
medlemsstat eller ett tredje land. Häri 
inbegrips en avdelning, en byrå eller ett 
företag som kontrolleras av den 
myndigheten enligt vad som föreskrivs i 
artikel 23.1–23.6 i detta direktiv.

3. Offentlig myndighet: en nationell, 
regional eller lokal regering i en 
medlemsstat eller ett tredjeland. Häri 
inbegrips en avdelning, en byrå eller ett 
företag som kontrolleras av den 
myndigheten enligt vad som föreskrivs i 
artikel 23.1–23.6 i detta direktiv, eller 
varje offentlig enhet (statligt företag, 
företag som tillhör regeringsmedlemmar, 
deras släktingar eller nära anhöriga) som 
tar emot någon form av betalning enligt 
artikel 38 från en konstituerande medlem 
i ett företag.

Or. en

Ändringsförslag 34
Thijs Berman, Michael Cashman

Förslag till direktiv
Artikel 36 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Offentlig myndighet: en nationell, 
regional eller lokal regering i en 
medlemsstat eller ett tredje land. Häri 
inbegrips en avdelning, en byrå eller ett 
företag som kontrolleras av den 
myndigheten enligt vad som föreskrivs i 
artikel 23.1–23.6 i detta direktiv.

3. Offentlig myndighet: en nationell, 
regional eller lokal regering i en 
medlemsstat eller ett tredjeland som har 
gett en enhet som är del av ett företag rätt 
att bilda bolag, sköter regleringen av 
denna enhet, av skatteskäl är värd för ett 
fast driftsställe inom denna enhet eller 
mottar en betalning av den typ som anges 
i artikel 38 från denna enhet. Häri 
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inbegrips en avdelning, en byrå eller ett 
företag som kontrolleras av den 
myndigheten enligt vad som föreskrivs i 
artikel 23.1–23.6 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 35
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 36 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Enhet som är del av ett företag: de 
dotterbolag, intresseföretag, 
samriskföretag, fasta driftsställen och 
andra handelsarrangemang som helt eller 
delvis ska anses vara delar av företaget i 
den utsträckning de ingår i den 
sammanställda redovisningen i detta 
företags årsbokslut.

Or. en

Motivering

Syftet är att se till att offentliggörandet sker för samriskföretag och intresseföretag i den 
utsträckning de ingår i det rapporterande företaget.

Ändringsförslag 36
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att stora 
företag och alla företag av allmänt intresse 
som är verksamma inom 

1. Medlemsstaterna ska kräva att stora 
företag, inklusive samriskföretag, och alla 
företag av allmänt intresse som en del av 
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utvinningsindustrin eller avverkning av 
primärskog upprättar och offentliggör en 
årlig rapport över betalningar som gjorts 
till offentliga myndigheter.

sina årsbokslut upprättar och offentliggör 
en årlig rapport över betalningar, inklusive 
betalningar in natura, som gjorts till 
offentliga myndigheter. I denna rapport 
ska företaget också offentliggöra 
ytterligare finansiell information om sin 
verksamhet i tredjeländer. Rapporten ska 
framför allt innehålla information om 
verksamheten i dotterbolag, 
intresseföretag, samriskföretag, fasta 
driftsställen och andra 
handelsarrangemang i den utsträckning 
de ingår i den sammanställda 
redovisningen i detta företags eller denna 
enhets årsbokslut. Rapporten ska ingå 
bland noterna till årsbokslutet.

Or. en

Ändringsförslag 37
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att stora 
företag och alla företag av allmänt intresse 
som är verksamma inom 
utvinningsindustrin eller avverkning av 
primärskog upprättar och offentliggör en 
årlig rapport över betalningar som gjorts 
till offentliga myndigheter.

1. Medlemsstaterna ska kräva att stora 
företag och alla företag av allmänt intresse 
som är verksamma inom 
utvinningsindustrin eller avverkning av 
primärskog upprättar och offentliggör en 
årlig rapport över betalningar som gjorts, 
inklusive betalningar in natura, till 
offentliga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 38
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Om sådana betalningar har hänförts 
till ett specifikt projekt ska rapporten 
också innehålla det totala beloppet per typ 
av betalning, inklusive betalningar in 
natura, som har utbetalats för varje 
sådant projekt under ett räkenskapsår, 
samt det totala utbetalade beloppen för 
varje sådant projekt.

Or. en

Ändringsförslag 39
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) skatter på vinster, (b) skatter på vinster och den tillämpade 
effektiva skattesatsen,

Or. en

Ändringsförslag 40
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) royaltyer, (c) royaltyer och den tillämpade effektiva 
skattesatsen,

Or. en
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Ändringsförslag 41
Thijs Berman, Michael Cashman

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) licensavgifter, hyresavgifter, 
inträdesavgifter och andra ersättningar för 
licenser och/eller koncessioner,

(f) licensavgifter, hyresavgifter, 
transitavgifter för ledningar, 
inträdesavgifter och andra ersättningar för 
licenser och/eller koncessioner,

Or. en

Ändringsförslag 42
Thijs Berman, Michael Cashman

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall betalningar in natura görs till en 
offentlig myndighet ska de rapporteras i 
värde eller i volym. Om de rapporteras 
uttryckta i värde ska stödjande noter 
lämnas som förklarar hur deras värd har 
beräknats.

3. I de fall betalningar in natura görs till en 
offentlig myndighet ska de rapporteras i 
värde och i volym. Om de rapporteras 
uttryckta i värde ska stödjande noter 
lämnas som förklarar hur deras värd har 
beräknats.

Or. en

Ändringsförslag 43
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat ska kräva att stora 
företag och företag av allmänt intresse som 
är verksamma i utvinningsindustrin eller 
inom avverkning av primärskog och som 

(Berör inte den svenska versionen.)



AM\902207SV.doc 17/19 PE489.525v01-00

SV

faller under dess nationella lagstiftning 
upprättar en konsoliderad rapport över 
betalningar till offentliga myndigheter I 
enlighet med artiklarna 37 och 38 om det 
moderföretaget är skyldigt att upprätta 
konsoliderade finansiella rapporter enligt 
vad som föreskrivs i artikel 23.1–23.6 I 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 44
Thijs Berman, Michael Cashman

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett företag behöver inte omfattas av en 
sammanställd redovisning om minst ett av 
följande villkor är uppfyllda:

utgår

(a) Allvarliga långsiktiga begränsningar 
försvårar väsentligt moderföretagets 
möjligheter att utöva sina rättigheter när 
det gäller företagets ledning eller 
tillgångar.
(b) Den information som behövs för att 
upprätta en konsoliderad rapport över 
betalningar till offentliga myndigheter 
enligt detta direktiv inte kan erhållas utan 
oskälig kostnad eller inom rimlig tid.

Or. en

Ändringsförslag 45
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 3 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Rapporten ska också innehålla 
följande ytterligare finansiella 
information, som ska anges 
landsspecifikt:
a) Nettoomsättning uppdelad efter 
huvudkategorier i verksamheten.
b) De mängder som producerats, sålts 
eller bytts.
c) Vinst eller förlust före skatt.
d) Totalt antal anställda och deras 
sammanlagda lön.
e) Utgifter för investeringar i 
anläggningstillgångar under perioden.

Or. en

Ändringsförslag 46
Thijs Berman, Michael Cashman

Förslag till direktiv
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se över detta kapitels 
genomförande och effektivitet och 
rapportera om detta, i synnerhet vad gäller 
rapporteringskravens omfång och hur 
rapporteringen genomförs på projektbas. 
Översynen ska också beakta internationella 
utvecklingar och effekterna på 
konkurrenskraft och en trygg 
energiförsörjning. Den ska slutföras senast 
fem år efter den dag då detta direktiv 
träder i kraft. Rapporten ska läggas fram 
inför Europaparlamentet och rådet, där så 
är lämpligt åtföljd av ett lagförslag.

Kommissionen ska se över detta kapitels 
genomförande och effektivitet och 
rapportera om detta, i synnerhet vad gäller 
rapporteringskravens omfång och hur 
rapporteringen genomförs på projektbas. 
Översynen ska också beakta internationella 
utvecklingar, framstegen mot globala 
standarder inom detta område och
rapporten om denna lagstiftnings effekt 
på tredjeländer, särskilt när det gäller att 
uppnå målen om ökad insyn i betalningar 
som görs till offentliga myndigheter. Den 
ska slutföras senast två år efter den dag då 
detta direktiv träder i kraft. Rapporten ska 
läggas fram inför Europaparlamentet och 
rådet, där så är lämpligt åtföljd av ett 



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

SV

lagförslag.

Or. en


