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KORT BEGRUNDELSE

Regnskabsdirektivet omhandler årsregnskaber og konsoliderede regnskaber i aktieselskaber 
og anpartsselskaber i Europa. 

Udviklingsudvalget interesserer sig navnlig for kapitel 9 om beretning om betalinger til 
myndigheder. Virksomheder er i henhold til gældende EU-lovgivning ikke forpligtet til at 
indberette betalinger til myndighederne i de lande, hvor de opererer, selv om sådanne 
betalinger, særlig i udvindingsindustrien eller inden for skovning, kan udgøre en betydelig 
andel af et lands indtægter, navnlig i ressourcerige lande. Europa-Parlamentet har siden 2007 
anmodet om, at der blev stillet forslag om en bredt funderet og omfattende offentliggørelse af 
sådanne oplysninger.

Som led i revisionerne af både gennemsigtighedsdirektivet og regnskabsdirektivet foreslog 
Kommissionen i oktober 2011, at virksomheder inden for udvindingsindustrien eller skovning 
af primærskove på årsbasis i en særskilt beretning skulle give oplysning om deres betalinger 
til myndighederne i hvert land, når betalingerne var blevet henført til et bestemt projekt, og de 
var væsentlige for den modtagende myndighed. Dette krav skulle begrænses til store 
virksomheder og alle virksomheder af interesse for offentligheden.

Kommissionens forslag følger USA's Dodd Frank Act, der blev vedtaget i juli 2010, ifølge 
hvilken virksomheder inden for udvindingsindustrien (olie-, gas- og minedriftsselskaber), der 
er registreret hos det amerikanske værdipapirs- og børstilsyn (Securities and Exchange 
Commission (SEC)), offentligt skal indberette betalinger til myndigheder på et lande- og 
projektspecifikt grundlag. Forslaget bygger desuden på det eksisterende frivillige 
gennemsigtighedsinitiativ for udvindingsindustrien (Extractive Industries Transparency 
Initiative).

Offentliggørelse af sådanne betalinger til myndigheder giver vigtige oplysninger om 
indtægter, som sætter civilsamfundets aktører og borgerne, særlig i ressourcerige, men fattige 
lande, i stand til bedre at holde deres regeringer ansvarlige. Bedre gennemsigtighed kan 
fremme god forvaltningspraksis, afværge korruption, forbedre selskabernes ansvarlighed og 
samtidig sætte investorerne i stand til at træffe mere kvalificerede beslutninger. 

Ordføreren påskønner i høj grad Kommissionens forslag som et væsentligt fremskridt i 
retning af gennemsigtighed og ansvarlighed, men betragter visse områder som særlig vigtige 
for udviklingsområdet. Derfor stiller ordføreren ændringsforslag for at ændre 
projektdefinitionen, fjerne undtagelser og indføre en væsentlighedstærskel. 

Ordføreren erkender, at gennemsigtighed spiller en væsentlig rolle inden for 
udvindingsindustrien og skovning af primærskove, men er af den opfattelse, at direktivets 
anvendelsesområde bør udvides, da der er behov for mere ansvarlighed i alle sektorer. Hun 
har derfor foreslået, at samtlige industrisektorer bør indberette betalinger på landebasis, og at 
yderligere finansielle data bør offentliggøres, så både EU-medlemsstater og udviklingslande 
kan reducere skattesvig og -unddragelse i alle sektorer. Dette stemmer overens med den 
holdning, Parlamentet vedtog i marts 2011 i betænkningen af Eva Joly om samarbejde med 
udviklingslandene om fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet, hvoraf det 
fremgik, at landebaseret regnskabsaflæggelse skulle finde sted på et bredt grundlag, inkludere 
overskud før og efter skat og dække alle sektorer. For så vidt angår udvindingsindustrien og 



PE487.943v01-00 4/14 PA\900242DA.doc

DA

sektoren for skovning af primærskove bør indberetning af betalinger fra virksomheder i disse 
sektorer ske på projektbasis. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

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 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. Hvis 
sådanne virksomheder er aktive inden for 
udvinding af naturressourcer, navnlig 
mineraler, olie, naturgas og primærskove, 
bør beretningen også angive det eller de 
specifikke projekt(er), som de pågældende 
betalinger er blevet henført til.
Beretningen bør 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 træ og 
træprodukter fra ulovlig skovhugst i at få 
adgang til EU-markedet.

Or. en
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Ændringsforslag 2

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 

(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. Beretningen bør omfatte 
oplysninger på landebasis, og når der er 
tale om virksomheder inden for 
udvindingsindustrien 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 det opererer, 
er baseret på. Er der opstået 
betalingsforpligtelser på et andet 
grundlag, foretages indberetningen på 
dette grundlag. I lyset af det overordnede 
mål om at fremme god forvaltningspraksis 
i disse lande betragtes betalinger som 
væsentlige, hvis en betaling eller et sæt af 
betalinger af samme type andrager mere 
end 15 000 EUR. 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 
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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. 

ordningen.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) For at tage hensyn til fremtidige 
ændringer af medlemsstaternes lovgivning 
og EU-lovgivningen vedrørende 
virksomhedsformer bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 med hensyn til 
ajourføring af listerne over virksomheder i 
bilag I og II. Det er også nødvendigt at 
anvende delegerede retsakter til at tilpasse 
kriterierne for virksomhedsstørrelse, da 
inflationen med tiden vil udhule deres 
realværdi. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder også på ekspertniveau. For at 
sikre, at der offentliggøres et relevant og 
passende omfang af oplysninger om 
betalinger foretaget til myndigheder af 
virksomheder inden for 
udvindingsindustrien og skovning af 
primærskove, og også sikre, at dette 
direktiv anvendes ensartet, bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290 med hensyn til præciseringen af 
begrebet "væsentlige betalinger".

(35) For at tage hensyn til fremtidige 
ændringer af medlemsstaternes lovgivning 
og EU-lovgivningen vedrørende 
virksomhedsformer bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 med hensyn til 
ajourføring af listerne over virksomheder i 
bilag I og II. Det er også nødvendigt at 
anvende delegerede retsakter til at tilpasse 
kriterierne for virksomhedsstørrelse, da 
inflationen med tiden vil udhule deres 
realværdi. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder også på ekspertniveau. 

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 36 – nr. 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 inden for 
udvindingsindustrien": virksomhed med 
enhver aktivitet inden for efterforskning, 
opdagelse, transport, eksport, 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

Or. en

Begrundelse

Det er også vigtigt at offentliggøre betalinger vedrørende transport, da det er nødvendigt at 
kunne gøre rede for indtægter fra transithandel. De aktiviteter, der er dækket af 
Kommissionens forslag, er mindre omfattende end i den amerikanske Dodd Frank Act, der 
også dækker eksport af udvindingsprodukter. 

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 36 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "projekt": en særlig operationel 
indberetningsenhed på laveste niveau 
inden for virksomheden, hvor der 
udarbejdes regelmæssige interne 
forvaltningsrapporter til overvågning af 
aktiviteterne.

4. "projekt": en kontrakt, en licens, et 
lejemål eller en koncession eller anden 
bindende aftale, som en virksomheds 
skattemæssige forpligtelser i det land, 
hvor det opererer, er baseret på. Er der 
opstået betalingsforpligtelser på et andet 
grundlag, foretages indberetningen på 
dette grundlag.

Or. en
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Begrundelse

Ulempen ved Kommissionens definition er, at den kunne give virksomheder mulighed for at 
udarbejde forskellige definitioner af projekter på grundlag af deres egne specifikke 
forvaltningsstrukturer og dermed producere resultater, der ikke er sammenlignelige, fordi 
selskaberne evt. ikke anvender samme grundlag for deres beretninger. Den foreslåede ordlyd 
afspejler den kendsgerning, at udvindings- og skovningsvirksomheder typisk opnår 
rettigheder til at udnytte naturressourcer inden for et afgrænset geografisk område i et land.

Ændringsforslag 6

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, 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.

Or. en

Begrundelse

The reporting or payments made to governments and additional financial data should not be 
limited to the extractive and logging of primary forests, but should apply to all sectors. This is 
also helpful in ensuring a level playing field in countries where MNCs are operating.
Payments disclosure is not enough to show that companies pay their fair share of tax, so the 
report should also require additional financial information for all companies regarding 
activities in third countries on a per-country basis (as defined in Article 38). Not only would 
this information be useful in terms of tax avoidance and tax evasion but would also be helpful 
to ensure investors are making informed decisions.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beretningen skal indeholde følgende 
oplysninger, når de er væsentlige for den 
modtagende myndighed:

1. Beretningen skal indeholde følgende 
oplysninger: 

Or. en

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) supplerende finansielle oplysninger 
om aktiviteter i tredjelande på landebasis, 
jf. stk. 3b

Or. en

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For store virksomheder og alle 
virksomheder af interesse for 
offentligheden inden for 
udvindingsindustrien eller skovning af 
primærskove skal beretningen, når disse 
betalinger er blevet henført til et bestemt 
projekt, også angive beløbet pr. type af 
betaling, herunder naturalydelser, 
foretaget til hvert sådant projekt inden for 
et regnskabsår og de samlede betalinger 
til hvert sådant projekt.
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Or. en

Begrundelse

Manglende gennemsigtighed i forbindelse med betalinger til myndigheder er et problem i alle 
sektorer, men er mest synlig inden for udvindingsindustrien og skovning af primærskove i 
udviklingslande, hvorfor virksomheder i disse sektorer bør foretage indberetning på 
projektbasis, således at lokalsamfundene kan ansvarliggøre de lokale og nationale 
myndigheder.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) betalinger til statslige 
sikkerhedsstyrker for sikkerhedstjenester

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) ejendomsskatter

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) kildeskat

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra f d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fd) import- og eksportskatter og -afgifter

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra f e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fe) forbrugsbaserede afgifter

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra f f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ff) betalinger i tilknytning til 
lovovertrædelser, f.eks. miljø- og 
genopretningsforpligtelser

Or. en
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Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) andre direkte fordele for den 
pågældende myndighed.

g) andre fordele for den pågældende 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Betalinger skal offentliggøres, hvis en 
betaling eller et sæt af betalinger af 
samme type andrager mere end 15 000 
EUR.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren mener, at væsentlighedstærsklen bør fastsættes som en absolut værdi i direktivet, 
frem for via en delegeret retsakt. Betalinger, der for et multinationalt selskab er relativt små, 
kan udgøre et betydeligt beløb for et fattigt udviklingsland, særlig på regionalt eller lokalt 
myndighedsniveau.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Beretningen skal også indeholde 
følgende supplerende finansielle 
oplysninger på landebasis:
a) nettoomsætning
b) fremstillede mængder
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c) resultat før skat
d) antal ansatte i alt og deres samlede løn.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 42 for at 
præcisere begrebet "væsentlige 
betalinger".

udgår

Or. en

Begrundelse

Ordføreren mener, at væsentlighedstærsklen bør fastsættes som en absolut værdi i direktivet, 
frem for via en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Beretningen skal undtage enhver form 
for betaling til en myndighed i et land, 
hvor offentliggørelse af denne form for 
betaling klart er forbudt ifølge det 
pågældende lands strafferet. I så fald 
anfører virksomheden, at den ikke har 
indberettet betalinger i henhold til stk. 1 
og 3, og oplyser den pågældende 
myndigheds navn.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Undtagelsesklausulen bør slettes, da det ikke er påvist, at der på indeværende tidspunkt er 
lande, som forbyder indberetning af denne art, og en undtagelse kunne føre til, at nogle 
myndigheder vedtager love om hemmeligholdelse og dermed underminerer lovgivningen. Den 
tilsvarende lov i USA, den såkaldte Dodd Frank Act, indeholder ikke en sådan 
undtagelsesklausul.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
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, 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.

Or. en


