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Ændringsforslag 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at øge gennemsigtigheden i 
betalinger til regeringer bør udstedere, hvis 
værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, og som har aktiviteter i 
udvindingsindustrien eller i den primære 
skovbrugsindustri, offentliggøre de 
betalinger, der er foretaget til regeringer i 
de lande, hvor de opererer, i en særskilt 
årsrapport. Denne rapport bør indeholde 
betalinger af samme art som dem, der 
offentliggøres i forbindelse med 
gennemsigtighedsinitiativet for 
udvindingsindustrien (Extractive Industry 
Transparency Initiative - EITI), og stille 
oplysninger til rådighed for civilsamfundet 
med henblik på at holde regeringer i lande 
med mange naturressourcer ansvarlige for 
deres indtægter fra udnyttelsen af disse 
ressourcer. 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. De detaljerede 
krav er fastlagt i kapital 9 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/../EU.

(7) For at øge gennemsigtigheden i 
finansielle aktiviteter i tredjelande, 
navnlig betalinger til regeringer, bør 
udstedere, hvis værdipapirer er optaget til 
handel på et reguleret marked, 
offentliggøre de betalinger, der er foretaget 
til regeringer i de lande, hvor de opererer, 
som en del af årsberetningen om 
regnskabet og opdelt efter land. 
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 
offentliggjorte oplysninger bør være 
opdelt efter land. For udstedere, som er 
aktive inden for udvindingsindustrien, i 
fiskeriindustrien eller inden for skovning 
af primærskove, bør rapporten også 
angive det eller de specifikke projekt(er), 
som de pågældende betalinger er blevet 
henført til, med udgangspunkt i 
oplysningskravene i
gennemsigtighedsinitiativet for 
udvindingsindustrien (Extractive Industry 
Transparency Initiative - EITI) om at stille 
oplysninger til rådighed for civilsamfundet, 
hvorved regeringer i lande med mange 
naturressourcer kan blive holdt ansvarlige 
for deres indtægter fra udnyttelsen af disse 
ressourcer. 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 
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udøve behørig omhu for at forhindre, at træ 
og træprodukter fra ulovlig skovhugst får 
adgang til EU-markedet. De detaljerede 
krav er fastlagt i kapitel 9 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/../EU.

Or. en

Ændringsforslag 4
Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at øge gennemsigtigheden i 
betalinger til regeringer bør udstedere, hvis 
værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, og som har aktiviteter i 
udvindingsindustrien eller i den primære 
skovbrugsindustri, offentliggøre de 
betalinger, der er foretaget til regeringer i 
de lande, hvor de opererer, i en særskilt 
årsrapport. Denne rapport bør indeholde 
betalinger af samme art som dem, der 
offentliggøres i forbindelse med 
gennemsigtighedsinitiativet for 
udvindingsindustrien (Extractive Industry 
Transparency Initiative - EITI), og stille 
oplysninger til rådighed for 
civilsamfundet med henblik på at holde 
regeringer i lande med mange 
naturressourcer ansvarlige for deres 
indtægter fra udnyttelsen af disse 
ressourcer. 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. De detaljerede 
krav er fastlagt i kapital 9 i Europa-

(7) For at øge gennemsigtigheden i 
betalinger til regeringer bør udstedere, hvis 
værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, og som har aktiviteter i 
udvindingsindustrien eller i den primære 
skovbrugsindustri, offentliggøre de 
betalinger, der er foretaget til regeringer i 
de lande, hvor de opererer, i en særskilt 
årsrapport. Denne rapport bør også angive 
det eller de specifikke projekt(er), som de 
pågældende betalinger er blevet henført 
til, og bør være baseret på 
oplysningskravene pålagt af 
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. De detaljerede 
krav er fastlagt i kapitel 9 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/../EU.
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Parlamentets og Rådets direktiv
2011/../EU.

Or. en

Ændringsforslag 5
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) 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 forbindelse 
kan man medvirke til at mindske 
konflikternes hyppighed og intensitet. En 
løsning kunne være at forpligte EU-
udstedere, der køber mineraler fra 
områder, som er ramt af eller trues af 
konflikter, til at udvise behørig 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 
behørig omhu og ansvarlig forvaltning af 
forsyningskæder 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 at indføre en 
sådan forpligtelse bliver undersøgt 
nærmere i EU-sammenhæng.

Or. en

Ændringsforslag 6
Birgit Schnieber-Jastram
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2004/109/EF
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kræver, at udstedere, der 
er aktive i udvindingsindustrien eller i den 
primære skovbrugsindustri, jf. […], 
udarbejder en årsrapport om betalinger til 
regeringer i overensstemmelse med kapitel 
9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/../EU(*). Rapporten offentliggøres 
senest seks måneder efter udgangen af 
hvert regnskabsår og forbliver offentligt 
tilgængelig i mindst fem år. Betalinger til 
regeringer rapporteres på koncernniveau.

Medlemsstaterne kræver, at udstedere, der 
er aktive i udvindingsindustrien eller i den 
primære skovbrugsindustri, jf. […], 
udarbejder en årsrapport om betalinger til 
regeringer i overensstemmelse med kapitel 
9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/../EU(*) og med supplerende 
oplysninger om deres finansielle 
aktiviteter i tredjelande. Rapporten 
offentliggøres senest seks måneder efter 
udgangen af hvert regnskabsår og forbliver 
offentligt tilgængelig i mindst fem år. 
Betalinger til regeringer rapporteres på 
koncernniveau.

Or. en

Ændringsforslag 7
Thijs Berman, Michael Cashman

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Følgende artikel 6a indsættes:
"Artikel 6a

Principper for rapportering af betalinger 
til regeringer

For at fremme gennemsigtighed og 
investorbeskyttelse kræver 
medlemsstaterne, at følgende principper 
finder anvendelse ved rapportering af 
betalinger til regeringer:
a) integreret rapportering: rapporten om 
betalinger til regeringer indgår i 
årsrapporten og holdes i et lettilgængeligt 
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og sammenligneligt format; den skal 
navnlig gøre det muligt at knytte 
betalinger til projekter
b) væsentlighed: enhver betaling, der 
anses for at have væsentlig indvirkning på 
et lands økonomi eller samfundsforhold 
på lokalt, regionalt eller nationalt plan, 
rapporteres, en eventuel tærskelværdi 
afspejler en sådan indvirkning, og der 
fastsættes regler for at sikre, at 
tærskelværdierne ikke kan omgås
c) projektopdelt rapportering: 
rapportering foretages projekt for projekt 
under hensyntagen til lokale og regionale 
konsekvenser med det formål at definere 
et projekt. Projektdefinitionen omfatter 
kriterier som f.eks. en licens, leasing, 
koncession eller lignende retlige aftaler
d) universalitet: alle udstedere er 
underlagt rapporteringskrav, og der gøres 
ingen undtagelser, som kan forårsage 
forvridninger og lade udstederne udnytte 
lempelige gennemsigtighedskrav
e) fuldstændighed: alle relevante 
betalinger og indtægter til regeringer skal 
indberettes, herunder naturalydelser, 
driftsomkostninger og betalinger til 
vigtige leverandører af tjenesteydelser, 
herunder betaling for statslige 
tjenesteydelser
(f) sammenlignelighed: rapportering af 
alle betalinger til regeringer bør foretages 
således, at det bliver muligt nemt at 
sammenligne data vedrørende forskellige 
lande."

Or. en


