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KORTFATTAD MOTIVERING

Redovisningsdirektivet behandlar en uppsättning frågor som rör årsbokslut och 
sammanställda redovisningar för bolag med begränsat ansvar i EU. 

Det område som är av särskilt intresse för utskottet för utveckling är kapitel 9, som rör 
rapporter om betalningar till offentliga myndigheter. EU:s lagstiftning kräver för närvarande 
inte att företag måste rapportera om betalningar till offentliga myndigheter i de länder där de 
är verksamma, trots att sådana betalningar – särskilt inom utvinnings- eller 
avverkningsindustrin – kan utgöra en avsevärd andel av ett lands intäkter, särskilt i resursrika 
länder. Alltsedan 2007 har Europaparlamentet efterlyst förslag till brett och övergripande 
offentliggörande av sådan information.

Genom en översyn av öppenhets- och redovisningsdirektiven föreslog kommissionen i 
oktober 2011 att företag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av 
primärskog årligen ska offentliggöra sina betalningar till offentliga myndigheter i varje land, i 
de fall då betalningen hänförts till ett särskilt projekt och är väsentlig för den mottagande 
myndigheten. Detta krav skulle begränsas till stora företag och alla företag av allmänt 
intresse. 

Kommissionens förslag ansluter sig till Dodd Frank-lagen i Förenta staterna, som antogs i 
juli 2010 och ålägger företag i utvinningsindustrin (olje-, gas- och gruvföretag) som är 
registrerade hos Securities and Exchange Commission (SEC) att offentligt och lands- och 
projektbaserat rapportera om betalningar till offentliga myndigheter. Förslaget kommer också 
att bygga på utvinningsindustrins befintliga och frivilliga initiativ för ökad öppenhet 
(Extractive Industry Transparency Initiative, EITI). 

Offentliggörandet av sådana betalningar till offentliga myndigheter skulle kunna ge väsentlig 
information om flödet av intäkter, vilket skulle göra det lättare för aktörer i det civila 
samhället och medborgare, särskilt i resursrika men fattiga länder, att hålla sina myndigheter 
ansvariga. Ökad öppenhet skulle kunna främja en bättre styrning, avskräcka från korruption 
och förbättra företagens ansvarsskyldighet, samtidigt som investerare skulle kunna fatta mer 
välgrundade beslut.

Föredraganden välkomnar starkt kommissionens förslag, som utgör ett stort steg framåt i 
riktning mot öppenhet och ansvarsskyldighet, men anser att vissa punkter är av särskilt 
intresse i utvecklingssammanhang. Därför lägger hon fram ändringsförslag för att ändra 
definitionen av begreppet projekt, ta bort undantag och införa en tröskel för 
väsentlighetsbegreppet. 

Samtidigt som föredraganden erkänner den avgörande betydelse som öppenheten har i 
utvinningsindustrin och inom avverkning av primärskog anser hon att direktivets 
tillämpningsområde bör utökas, eftersom förbättrad ansvarsskyldighet behövs på alla 
områden. Hon föreslår därför att samtliga industrigrenar landsspecifikt bör rapportera om 
betalningar och att ytterligare finansiella uppgifter offentliggörs, så att både 
EU:s medlemsstater och berörda utvecklingsländer får hjälp med att undvika 
skattebedrägerier och skatteflykt på alla områden. Detta stämmer överens med den ståndpunkt 
som parlamentet antog i mars 2011 i Eva Jolys betänkande om samarbete med 
utvecklingsländer för att främja god förvaltning i skattefrågor, enligt vilket den landsspecifika 
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rapporteringen bör ha ett brett underlag, omfatta vinster före och efter skatt och täcka alla 
områden. När det gäller utvinnings- och avverkningssektorerna bör rapporteringen om 
betalningar från företag inom dessa sektorer ske på projektbasis.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott 
infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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 
och ytterligare finansiell information om 
sin verksamhet i tredjeländer. I de fall då 
sådana företag är verksamma inom
utvinning av naturresurser, särskilt 
mineraler, olja, naturgas och primärskog,
bör de i sina rapporter också specificera 
det eller de särskilda projekt som dessa 
betalningar hänförts till. Rapporten bör 
bygga på öppenhetskraven i 
utvinningsindustrins initiativ för ökad 
öppenhet (EITI). Initiativet kompletterar 
också EU-handlingsplanen 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 2

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 
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 

(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. 
Rapporten bör ta med uppgifter på 
landsnivå, och när det gäller företag som 
är verksamma i utvinningsindustrin 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 bör 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 
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.
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att ta med ytterligare betalningsuppgifter 
som effektiva skattesatser och uppgifter 
om mottagaren (t.ex. 
bankkontouppgifter). 

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För att ta hänsyn till framtida 
ändringar av medlemsstaternas lagstiftning 
och unionens lagstiftning om 
företagsformer bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
uppdatering av förteckningarna över 
företag som ingår i bilagorna I och II. 
Användningen av delegerade akter är också 
nödvändigt för att anpassa kriterierna för 
företagens storlek, eftersom inflationen 
med tiden undergräver deras faktiska 
värde. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under det förberedande arbetet, inbegripet 
på expertnivå. För att säkerställa en 
relevant och lämplig nivå på 
särredovisning av betalningar till 
offentliga myndigheter från 
utvinningsindustrin och företag 
verksamma inom avverkning av 
primärskog samt för att säkerställa en 
enhetlig tillämpning av detta direktiv bör 
kommissionen bemyndigas att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget för att specificera 
väsentlighetsbegreppet när det gäller 
betalningar.

(35) För att ta hänsyn till framtida 
ändringar av medlemsstaternas lagstiftning 
och unionens lagstiftning om 
företagsformer bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
uppdatering av förteckningarna över 
företag som ingår i bilagorna I och II. 
Användningen av delegerade akter är också 
nödvändig för att anpassa kriterierna för 
företagens storlek, eftersom inflationen 
med tiden undergräver deras faktiska 
värde. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under det förberedande arbetet, inbegripet 
på expertnivå. 

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 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. 

1. Företag med verksamhet i 
utvinningsindustrin: ett företag med 
verksamhet som inbegriper prospektering, 
upptäckt, transport, export, 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.

Or. en

Motivering

Offentliggörandet av betalningar i samband med transport är också viktigt, eftersom intäkter 
från transithandeln måste redovisas. Tillämpningsområdet för den verksamhet som omfattas 
av kommissionens förslag är mindre än den amerikanska Dodd Frank-lagens, som också 
omfattar export av utvunnet material.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Projekt: motsvarar en särskild 
driftsredovisningsenhet på den lägsta nivå 
inom företaget på vilken löpande interna 
verksamhetsrapporter upprättas för att 
följa upp verksamheten.

4. Projekt: det kontrakt, den licens, det 
arrende, den koncession eller det övriga 
lagenliga 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.

Or. en

Motivering

Nackdelen med kommissionens definition är att den skulle kunna göra det möjligt för företag 
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att utarbeta olika definitioner av begreppet projekt på grundval av deras egna särskilda 
ledningsstrukturer, med resultat som inte är jämförbara eftersom företagen eventuellt inte 
rapporterar på en gemensam grundval. Den föreslagna ordalydelsen återspeglar att 
utvinningsindustrin och avverkningsföretagen i typfallet förvärvar rättigheter att utnyttja 
naturresurser inom ett avgränsat geografiskt område i ett land.

Ändringsförslag 6

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, inklusive samriskföretag, och alla 
företag av allmänt intresse som en del av 
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.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rapporten ska där så är väsentligt för 
den mottagande myndigheten specificera 

1. Rapporten ska specificera följande:
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följande:

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Ytterligare finansiell information om 
verksamheten i tredjeländer; denna 
information ska vara landsspecifik enligt 
definitionen i punkt 3b.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För stora företag och alla företag av 
allmänt intresse som är verksamma i 
utvinningsindustrin eller inom avverkning 
av primärskog ska rapporten, om sådana 
betalningar har hänförts till ett särskilt 
projekt, också specificera det belopp per 
typ av betalning, inklusive betalningar in 
natura, som gjorts för varje sådant projekt 
under ett räkenskapsår, samt totalbeloppet 
för varje sådant projekt.

Or. en

Motivering

Även om bristande öppenhet i fråga om betalningar till offentliga myndigheter är ett problem 
som omfattar alla områden, är den som mest synlig på områdena för utvinning och 
avverkning av primärskog i utvecklingsländerna. Företag inom dessa näringsgrenar bör 
rapportera på projektbasis, så att lokala grupper kan hålla lokala och nationella myndigheter 
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ansvariga.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Betalningar till statliga 
säkerhetsstyrkor för säkerhetstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) Skatt på mark och byggnader.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fc) Källskatt.

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2 – led fd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fd) Avgifter och skatt på import och 
export.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2 – led fe (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fe) Konsumtionsgrundad skatt.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2 – led ff (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ff) Betalningar för lagöverträdelser, 
exempelvis miljö- och saneringsavgifter.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Övriga direkta förmåner till den (g) Övriga förmåner till den berörda 
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berörda offentliga myndigheten. offentliga myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Betalningar ska offentliggöras om en 
enda betalning eller en grupp av 
betalningar av samma typ uppgår till mer 
än 15 000 EUR.

Or. en

Motivering

Föredraganden menar att väsentlighetströskeln inte bör fastställas i en delegerad akt utan 
anges som ett absolut tal i direktivet. Betalningar som är relativt små för ett multinationellt 
företag kan utgöra ett avsevärt belopp för ett fattigt utvecklingsland, särskilt på nivån för 
regionala eller lokala myndigheter.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Rapporten ska också innehålla 
följande ytterligare finansiella 
information, som ska anges 
landsspecifikt:
a) Nettoomsättning.
b) Tillverkningsmängder.
c) Vinst eller förlust före skatt.
d) Totalt antal anställda och deras 
sammanlagda lön.

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 42 för att specificera 
väsentlighetsbegreppet när det gäller 
betalningar.

utgår

Or. en

Motivering

Föredraganden menar att väsentlighetströskeln bör anges som ett absolut tal i direktivet 
snarare än att fastställas i en delegerad akt.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Rapporten ska inte omfatta betalningar 
till offentliga förvaltningar i länder där 
offentliggörandet av denna typ av 
betalningar klart förbjuds i landets 
strafflagstiftning. I sådana fall ska 
företaget ange att det inte rapporterat 
betalningar i enlighet med punkterna 1–3 
och ange namnet på den berörda 
förvaltningen.

utgår

Or. en

Motivering

Undantagsklausulen bör utgå, eftersom det saknas belägg för att något land för närvarande 
förbjuder sådan rapportering. Ett undantag kan utgöra ett incitament för vissa myndigheter 
att utfärda sekretesslagar som skulle undergräva lagstiftningen. Förenta staternas 
jämförbara Dodd Frank-lag innehåller inte någon sådan undantagsklausul.
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Ändringsförslag 21

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 
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.

1. En medlemsstat ska kräva att stora 
företag och företag av allmänt intresse som 
faller under dess nationella lagstiftning 
upprättar en konsoliderad rapport över 
betalningar till offentliga myndigheter i
enlighet med artiklarna 37 och 38 om 
moderföretaget är skyldigt att upprätta 
sammanställda redovisningar enligt vad 
som föreskrivs i artikel 23.1–6 i detta 
direktiv.

Or. en


