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KORT BEGRUNDELSE

Øget harmonisering og mindskelse af de administrative byrder for at få det indre marked til 
at fungere bedre

Ordføreren forstår, at revisionen af gennemsigtighedsdirektivet er et nødvendigt skridt til at 
sikre et velfungerende indre marked. Forslagene om øget harmonisering og mindskelse af 
uforholdsmæssigt store administrative byrde bør således hilses velkommen. Ordføreren finder 
det positivt, at Kommissionen skal have øgede beføjelser til at lette investorernes adgang til 
regulerede oplysninger ved at fastsætte standarder for en central oplagringsmekanisme, 
udvikle tekniske kriterier for adgang til regulerede oplysninger og især gennem oprettelse af 
en central adgangsportal for informationssøgning. 

Ordføreren anser rapporteringskrav for at være en afgørende forudsætning for større 
gennemsigtighed. Gennemsigtighed er ikke blot til gavn for investorerne, men også for 
virksomhederne. 

Dog bør dog rapporteringskravene ikke lægge uforholdsmæssigt store byrder på 
virksomhederne, især ikke på de små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Ordføreren 
hilser derfor Kommissionens forslag om at fjerne kravet om kvartalsvis rapportering 
velkomment. Kommissionen anslår i sin konsekvensanalyse, at fjernelsen af kravet om 
kvartalsvis rapportering vil indebære besparelser på op til 60 000 EUR for den enkelte SMV.

Fjernelsen af kravet om kvartalsrapportering er sammen med den forbedrede adgang til 
oplysninger en forudsætning for at skabe et gunstigt miljø for SMV'er og for at fremme 
langsigtede investeringer i realøkonomien. Det vil også give virksomhederne incitament til at 
tænke mindre kortsigtet og at planlægge deres aktiviteter på mere holdbar, langsigtet facon, 
hvilket har en stabiliserende virkning på økonomien. 

Anmeldelse af større besiddelser og sammenlægning af finansielle instrumenter

Det eksisterende direktiv har i sin definition af de typer af besiddelser, der skal anmeldes, 
udeladt nogle finansielle instrumenter, som kan anvendes til at erhverve økonomiske 
interesser i børsnoterede selskaber uden at erhverve aktier. Et eksempel er kontantafregnede 
derivater. For at udfylde denne lakune i bestemmelserne om anmeldelse af besiddelser 
foreslår Kommissionen, at man udvider anvendelsesområdet, således at der også skal oplyses 
om større beholdninger af finansielle instrumenter med samme økonomiske virkning som en 
beholdning af aktier. Ordføreren støtter dette forslag, da det er afgørende, at beholdninger af 
aktier og andre finansielle instrumenter med tilsvarende virkning behandles ens.

Som et supplement til den foreslåede tekst foreslår ordføreren, an man indføjer en definition 
af finansielle instrumenter, som er bedre i overensstemmelse med definitionerne i den 
foreslåede forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR).

Ordføreren hilser harmoniseringen af anmeldelsestærsklerne velkommen. For så vidt angår 
tidsfristerne for anmeldelser anerkender ordføreren behovet for yderligere harmonisering af 
medlemsstaternes lovgivning. Dog foreslår ordføreren en kortere anmeldelsesfrist end den, 
der er fastsat i det nuværende direktiv. 
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Rapportering om betalinger til staten

Virksomhederne er i øjeblikket ikke forpligtede til at oplyse om deres økonomiske resultater 
på enkeltlandsbasis. Korrupte metoder, manipulering af koncerninterne afregningspriser 
(transfer mispricing) og ulovlige finansielle strømme er vanskelige at afsløre og overvåge. 
Denne mangel på gennemsigtighed fordrejer markederne, muliggør skatteunddragelse og 
forholder investorerne oplysninger om virksomhedernes soliditet på lang sigt. Ordføreren 
glæder sig derfor over Kommissionens forslag om at kræve landebaseret rapportering for 
børsnoterede og store ikke-børsnoterede selskaber i udvindingsindustrien og 
skovbrugssektoren. Dette forslag vil forbedre gennemsigtigheden og medvirke til lige 
konkurrencevilkår for henholdsvis virksomheder, der udelukkende opererer på EU-
markederne, og dem, der har aktiviteter i tredjelande. Forslaget er foreneligt med de 
initiativer, der i øjeblikket pågår i andre store økonomiske områder såsom USA og 
Hongkong. Kravet om landebaseret rapportering er også i overensstemmelse med 
anbefalingerne i EITI (Extractives Industries Transparency Initiative). De mest synlige 
problemer med gennemsigtighed gør sig i øjeblikket gældende i disse sektorer, men er også 
fremherskende i andre sektorer. For således at undgå regelarbitrage og omgåelse af lovregler 
bør der ikke være nogen forskel mellem virksomheder i og uden for udvindingsindustrien i 
denne sag. Der stilles forslag om klarere og mere bredt anvendelse rapporteringskrav, som 
stadig omfatter indholdet af Kommissionens oprindelige forslag, men uden henvisninger til 
forskellige adfærdskodekser.

Sanktioner

Kommissionens forslag sigter på at harmonisere de eksisterende sanktionsmekanismer ved at 
forbedre de kompetente myndigheders sanktionsbeføjelser. Desuden er offentliggørelse af 
sanktioner et af de centrale elementer i denne del af forslaget. Revisionen af lovgivningen om 
sanktioner i gennemsigtighedsdirektivet tager hensyn til den lovgivningsmæssige udvikling af 
den øvrige finansielle lovgivning, der er under behandling, såsom markedsmisbrugsdirektivet 
og kapitalkravsdirektiverne (CRD4). Ordføreren forstår, at det er vigtigt at anvende fælles 
kriterier for sanktioner inden for den del af de finansielle markeder, der er omfattet af EU-
lovgivning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
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 

(7) For at øge gennemsigtigheden i 
betalinger til regeringer bør udstedere, hvis 
værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, som led i deres 
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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 supplerer også EU's 
handlingsplan om retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet (FLEGT) og 
træforordningen, der pålægger 
forhandlere af træprodukter at udvise 
fornøden omhu for at forhindre, at 
ulovligt fældet træ får adgang til EU-
markedet. De detaljerede krav er fastlagt i 
kapital 9 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/../EU.

årsregnskaber offentliggøre de betalinger, 
der er foretaget til regeringer i de lande, 
hvor de opererer. Disse oplysninger bør 
være opdelt efter land. For så vidt angår 
udstedere med aktiviteter, som har 
forbindelse til udvindingsindustrien eller 
skovindustrien, bør oplysningerne omfatte
betalinger af samme art som dem, der skal
offentliggøres i henhold til
gennemsigtighedsinitiativet for 
udvindingsindustrien (Extractive Industry 
Transparency Initiative - EITI), og være 
opdelt efter land og projekt, idet der ved 
projekt forstås en kontrakt, licens, 
leasingaftale eller anden retlig aftale, i 
henhold til hvilken udstederen driver sin 
virksomhed, og som giver anledning til 
bestemte indtægtsmæssige forpligtelser.
For alle udstedere skal oplysningerne 
omfatte den omsætning (herunder 
tredjepartsrelateret og koncernintern 
omsætning) for de enheder, virksomheden 
består af, der kan give anledning til 
betalinger, samt, på landebasis, 
producerede mængder, resultat før skat, 
effektive skattesatser, det samlede antal af 
beskæftigede og deres samlede aflønning 
samt udgifter til investeringer i 
anlægsaktiver i løbet af 
regnskabsperioden. De detaljerede krav er 
fastlagt i kapital 9 i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2011/../EU.

Or. en

Begrundelse

Ensartede regler for alle virksomheder giver ensartede konkurrencevilkår, hvor investorer og 
virksomheder har klare generelle regler og dermed større vished. Styrkede rapporteringskrav 
er også en forudsætning for at bekæmpe den skatteunddragelse, der er et problem i alle 
sektorer.

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2004/109/EF
Artikel 6
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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 alle udstedere
som led i deres årsregnskaber udarbejder 
en rapport om de betalinger, der er
foretaget til regeringer i de lande, hvor de 
opererer, som om kapitel 9 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/../EU(*) fandt anvendelse. Rapporten 
offentliggøres senest seks måneder efter 
udgangen af hvert regnskabsår og forbliver 
offentligt tilgængelig i mindst fem år.
Betalinger til regeringer rapporteres på 
koncernniveau. Rapportens oplysninger 
bør være opdelt efter land. For så vidt 
angår udstedere med aktiviteter, som har 
forbindelse til udvindingsindustrien eller 
skovindustrien, bør oplysningerne omfatte 
betalinger af samme art som dem, der skal 
offentliggøres i henhold til 
gennemsigtighedsinitiativet for 
udvindingsindustrien (Extractive Industry 
Transparency Initiative - EITI), og være 
opdelt efter land og projekt, idet der ved 
projekt forstås en kontrakt, licens, 
leasingaftale eller anden retlig aftale, i 
henhold til hvilken udstederen driver sin 
virksomhed, og som dens specifikke 
indtægtsmæssige forpligtelser er baseret 
på. For alle udstedere skal oplysningerne 
omfatte den omsætning (herunder 
tredjepartsrelateret og koncernintern 
omsætning) for de enheder, virksomheden 
består af, der kan give anledning til 
betalinger, samt, på landebasis, 
producerede mængder, resultat før skat, 
effektive skattesatser, det samlede antal af 
beskæftigede og deres samlede aflønning 
samt udgifter til investeringer i 
anlægsaktiver i løbet af 
regnskabsperioden.

Or. en

Begrundelse

Ensartede regler for alle virksomheder giver ensartede konkurrencevilkår, hvor investorer og 



PA\893993DA.doc 7/9 PE483.735v01-00

DA

virksomheder har klare generelle regler og dermed større vished. Styrkede rapporteringskrav 
er også en forudsætning for at bekæmpe den skatteunddragelse, der er et problem i alle 
sektorer.

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
Direktiv 2004/109/EF 
Artikel 12 – stk. 2 og 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) I artikel 12 foretages følgende 
ændringer:
a) Stk. 2, indledende punktum, affattes 
således:
Anmeldelsen til udstederen skal ske så 
hurtigt som muligt, men senest inden én 
handelsdag [...] efter den dato, hvor 
aktionæren eller den fysiske person eller 
juridiske person som omhandlet i artikel 
10
b) Stk. 6 affattes således:
'6. Efter modtagelse af den i stk. 1 
nævnte anmeldelse, dog senest én 
handelsdag derefter, offentliggør 
udstederen samtlige oplysninger i 
anmeldelsen.

Or. en

Begrundelse

Mange medlemsstater har for tiden strengere krav til anmeldelsesfrister. Tidsfristerne i det 
gældende direktiv blev fastsat for ti år siden og bør derfor afkortes, fordi markedets krav og 
den anvendte teknologi har udviklet sig.

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a
Direktiv 2004/109/EF
Artikel 13 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle instrumenter, der ved forfald
og i henhold til en formel aftale giver 
indehaveren ubetinget ret til at erhverve 
eller valgfrihed med hensyn til retten til at 
erhverve allerede udstedte aktier med 
stemmerettigheder fra en udsteder, hvis 
aktier er optaget til handel på et reguleret 
marked

a) finansielle instrumenter, der i henhold til 
en formel aftale giver indehaveren 
ubetinget ret til at erhverve eller valgfrihed 
med hensyn til retten til at erhverve 
allerede udstedte aktier med 
stemmerettigheder fra en udsteder, hvis 
aktier er optaget til handel på et reguleret 
marked

Or. en

Begrundelse

Formuleringen "ved forfald" i Kommissionens forslag betyder, at visse typer af besiddelser, 
som kan anvendes uden for løbetiden, ikke er omfattet.

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b
Direktiv 2004/109/EF
Artikel 13 – stk. 1 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I forbindelse med stk. 1 anses
værdipapirer og optioner, futures, swaps, 
fremtidige renteaftaler, 
differencekontrakter og alle andre 
derivataftaler, som kan afvikles fysisk eller 
afregnes kontant, for at være finansielle 
instrumenter, forudsat at de opfylder 
betingelserne i stk.1, litra a) og b).

1b. I forbindelse med stk. 1 forstås 
udtrykket "finansielle instrumenter" 
således, at det omfatter, men ikke er 
begrænset til, værdipapirer, jf. 
definitionen i artikel 2, stk. 1, nr. 9, i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. .../... om markeder for 
finansielle instrumenter og om ændring 
af forordning (EU) nr. .../... om OTC-
derivater, centrale modparter og 
transaktionsregistre [MiFIR], og optioner, 
futures, swaps, fremtidige renteaftaler, 
differencekontrakter og alle andre 
derivataftaler, som kan afvikles fysisk eller 
afregnes kontant og som er finansielle 
instrumenter, jf. definitionen i artikel 2,
stk. 1, nr. 8, i forordning (EU) nr. .../... 
[MiFIR].

Or. en
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Begrundelse

Udelader man en definition, kan det give anledning til regelarbitrage og ulige 
konkurrencevilkår mellem de forskellige medlemsstater.


