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KORTFATTAD MOTIVERING

Förbättring av den inre marknadens funktion genom mer harmonisering och färre 
administrativa bördor

Föredraganden anser att en översyn av direktivet om insyn är en förutsättning för att man ska 
kunna se till att den inre marknaden fungerar väl. Det är därför glädjande att man föreslår mer 
harmonisering och färre oproportionella administrativa bördor. Föredraganden välkomnar 
kommissionens utökade befogenheter att underlätta investerarnas tillgång till obligatoriska 
uppgifter genom att ta fram standarder för en mekanism för central lagring och genom att 
utarbeta tekniska kriterier för tillgång till obligatoriska uppgifter, särskilt inrättandet av en 
central åtkomstpunkt för sökning av uppgifter.

Föredraganden anser att rapporteringskrav är en förutsättning för ökad insyn. Denna insyn 
gynnar inte bara investerarna, utan även företagen.

Rapporteringskraven bör dock inte medföra oproportionella bördor för företagen, särskilt inte 
för de små och medelstora företagen. Därför välkomnar föredraganden kommissionens 
förslag om att slopa kravet på kvartalsrapporter. I sin konsekvensbedömning uppskattade 
kommissionen att varje litet eller medelstort företag skulle kunna spara uppemot 60 000 euro 
genom slopandet av kravet på kvartalsrapporter.

Att slopa kravet på kvartalsrapporter och öka tillgången till uppgifter är en förutsättning för 
att skapa en gynnsammare miljö för små och medelstora företag och uppmuntra till 
långsiktiga investeringar i den reala ekonomin. Härigenom uppmuntras också företagen att 
inte tänka så kortsiktigt, utan i stället planera sin verksamhet mer långsiktigt hållbart, något 
som har en stabiliserande inverkan på ekonomin.

Underrättelse om större innehav och sammanläggning av finansiella instrument

I det aktuella direktivet anges vilka slags innehav som man måste underrätta om. Dock 
utelämnas några finansiella instrument som kan användas för att förvärva ett ekonomiskt 
intresse i börsnoterade företag utan att köpa aktier. Ett exempel är kontantbetalda derivat. För 
att täppa till den nuvarande luckan i underrättelsen om innehav föreslår kommissionen att 
tillämpningsområdet ska utvidgas och att man ska kräva ett offentliggörande av sådana större 
innehav av finansiella instrument som har liknande ekonomiska effekter som aktieinnehav. 
Föredraganden stöder detta förslag, eftersom det är mycket viktigt att aktier och innehav med 
liknande effekter behandlas lika.

Som ett tillägg till den föreslagna texten föreslår föredraganden att det införs en definition av 
finansiella instrument som bättre stämmer överens med definitionerna i den föreslagna 
förordningen om finansinstrumentmarknaderna (MiFIR).

Föredraganden välkomnar harmoniseringen av tröskelvärdena för underrättelse. När det gäller 
underrättelsefristerna inser föredraganden att det finns ett behov av ytterligare harmonisering 
av medlemsstaternas lagstiftning. Föredraganden föreslår emellertid att en kortare 
underrättelsefrist ska ersätta den underrättelsefrist som fastställs i det aktuella direktivet. 
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Rapportering om betalningar till regeringen

Företagen är för närvarande inte skyldiga att offentliggöra sina landspecifika finansiella 
resultat. Korrupta metoder, överföringar med felaktig prissättning och olagliga penningflöden 
är svåra att upptäcka och övervaka. Denna bristande insyn snedvrider marknaderna, möjliggör 
skatteflykt och medför att investerarna fråntas information om företagens långsiktiga 
hållbarhet. Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att det måste göras en 
landspecifik rapportering för börsnoterade och stora icke-börsnoterade företag som är 
verksamma inom utvinningsindustrin och skogsbrukssektorn. Genom detta förslag förbättras 
insynen samtidigt som det skapas lika villkor för de företag som bara är verksamma på EU-
marknaderna och de företag som bedriver verksamhet i tredjeländer. Förslaget är förenligt 
med de initiativ som för närvarande pågår i andra stora ekonomiska områden, såsom 
Förenta staterna och Hongkong. Ett krav på landspecifik rapportering ligger också i linje med 
den rekommendation som lämnats av Extractive Industries Transparency Initiative, EITI 
(”Öppenhet inom gruvnäringen”) De mest uppenbara problemen med insyn finns för 
närvarande inom dessa sektorer men även i andra sektorer. För att undvika regelarbitrage och 
regelflykt bör det därför inte göras åtskillnad mellan utvinningsindustrin och icke-
utvinningsindustrin när det gäller denna fråga. Tanken är att rapporteringskraven ska vara 
tydligare och mer allmänt tillämpliga och fortfarande omfatta innehållet i kommissionens 
ursprungliga förslag utan hänvisningar till olika uppförandekoder. 

Sanktioner

Syftet med kommissionens förslag är att harmonisera de befintliga sanktionsmekanismerna 
genom att stärka de behöriga myndigheternas befogenheter att införa sanktioner.
Offentliggörandet av sanktioner är också ett av de viktigaste inslagen i denna del av förslaget.
Vid översynen av lagstiftningen om sanktioner i insynsdirektivet beaktas den 
lagstiftningsmässiga utvecklingen av den övriga finansiella lagstiftning som genomgår en 
översyn, till exempel marknadsmissbruksdirektivet och det fjärde kapitalkravsdirektivet.
Enligt föredraganden är det viktigt att använda gemensamma kriterier för sanktioner inom 
EU:s lagstiftningsområde för finansmarknaderna.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1
Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att öka insynen i betalningar till 
regeringar bör emittenter vars värdepapper 
är upptagna till handel på en reglerad 
marknad och som bedriver verksamhet 
inom utvinningsindustrin eller avverkning 
av naturskog i en separat årsrapport
offentliggöra de betalningar som görs till 
regeringarna i de länder där de är 
verksamma. Denna rapport bör innehålla 
betalningar av samma typ som de 
betalningar som offentliggörs i enlighet 
med initiativet Extractive Industries 
Transparency Initiative, EITI (”Öppenhet 
inom gruvnäringen”) och ge civilsamhället 
information för att göra regeringarna i 
resursrika länder ansvariga för sina 
inkomster från utvinningen av 
naturresurser. Initiativet kompletterar 
även EU:s åtgärdsplan Flegt 
(skogslagstiftningens efterlevnad samt 
förvaltning av och handel med skog) och 
förordningen om timmer som föreskriver 
att aktörer som bedriver handel med 
trävaror ska visa tillbörlig aktsamhet för 
att förhindra att olagligt trä förs in på 
EU:s marknad. De detaljerade kraven 
anges i kapitel 9 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/../EU. 

(7) För att öka insynen i betalningar till 
regeringar bör emittenter vars värdepapper 
är upptagna till handel på en reglerad 
marknad som en del av sina årsbokslut
offentliggöra de betalningar som görs till 
regeringarna i de länder där de är 
verksamma. Offentliggörandena bör göras 
land för land. När det gäller emittenter 
som deltar i verksamhet som rör 
utvinningsindustrin eller 
skogsbruksindustrin bör
offentliggörandena innehålla betalningar 
av samma typ som de betalningar som 
offentliggörs i enlighet med initiativet 
Extractive Industries Transparency 
Initiative, EITI (”Öppenhet inom 
gruvnäringen”) och göras land för land 
och på projektbasis, varvid man med ett 
projekt menar ett kontrakt, en licens, ett 
hyreskontrakt eller något annat rättsligt 
avtal som reglerar emittentens verksamhet 
och som ger upphov till 
intäktsförbindelser. För alla emittenter 
bör offentliggörandena innehålla
information om omsättningen (inklusive 
omsättningen för tredje parter och den 
koncerninterna omsättningen) för de 
konstituerande enheter inom företaget 
som kan ge upphov till betalningar samt 
information, land för land, om 
producerade kvantiteter, vinst före skatt, 
effektiva skattesatser, det totala antalet 
anställda och deras sammanlagda 
ersättningar och utgifter när det gäller 
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investeringar i anläggningstillgångar 
under rapporteringsperioden. De 
detaljerade kraven anges i kapitel 9 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/../EU. 

Or. en

Motivering

Genom likvärdiga bestämmelser för alla företag skapas lika villkor där investerare och 
företag har klara, allmänna regler och det därigenom finns ett tydligare rättsläge. Att skärpa 
rapporteringskraven är också en förutsättning för att man ska kunna förhindra skatteflykt, 
som förekommer i alla sektorer. 

Ändringsförslag 2
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2004/109/EG
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att emittenter 
som är verksamma inom 
utvinningsindustrin eller avverkning av 
naturskog enligt definitionen i […] ska 
utarbeta en årsrapport om de betalningar 
som gjorts till regeringar i enlighet med
kapitel 9 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/../EU*. Rapporten ska 
offentliggöras senast sex månader efter 
utgången av varje räkenskapsår och ska 
förbli tillgänglig för allmänheten i minst 
fem år. Betalningar till regeringar ska 
rapporteras på konsoliderad nivå.

Medlemsstaterna ska kräva att alla
emittenter som en del av sina årsbokslut
ska utarbeta en rapport om de betalningar 
som gjorts till regeringar i de länder där 
emittenterna är verksamma, som om
kapitel 9 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/../EU* var tillämpligt.
Rapporten ska offentliggöras senast 
sex månader efter utgången av varje 
räkenskapsår och ska förbli tillgänglig för 
allmänheten i minst fem år. Betalningar till 
regeringar ska rapporteras på konsoliderad 
nivå. Rapporten bör innehålla 
offentliggöranden land för land. När det 
gäller emittenter som deltar i verksamhet 
som rör utvinningsindustrin eller 
skogsbruksindustrin bör 
offentliggörandena omfatta betalningar 
av samma typ som de betalningar som 
offentliggörs i enlighet med initiativet 
Extractive Industries Transparency 
Initiative, EITI (”Öppenhet inom 
gruvnäringen”) och göras land för land 
och på projektbasis, varvid man med ett 
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projekt menar ett kontrakt, en licens, ett 
hyreskontrakt eller något annat rättsligt 
avtal som reglerar emittentens verksamhet 
och som ligger till grund för dess 
intäktsförpliktelser. För alla emittenter 
bör offentliggörandena innehålla 
information om omsättningen (inklusive 
omsättningen för tredje parter och den 
koncerninterna omsättningen) för de 
konstituerande enheter inom företaget 
som kan ge upphov till betalningar samt 
information, land för land, om 
producerade kvantiteter, vinst före skatt, 
effektiva skattesatser, det totala antalet 
anställda och deras sammanlagda 
ersättningar och utgifter när det gäller 
investeringar i anläggningstillgångar 
under rapporteringsperioden.

Or. en

Motivering

Genom likvärdiga bestämmelser för alla företag skapas lika villkor där investerare och 
företag har klara, allmänna regler och det därigenom finns ett tydligare rättsläge. Att skärpa 
rapporteringskraven är också en förutsättning för att man ska kunna förhindra skatteflykt, 
som förekommer i alla sektorer. 

Ändringsförslag 3
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7a (nytt)
Direktiv 2004/109/EG
Artikel 12 – stycke 2 och 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Artikel 12 ska ändras på följande 
sätt:
a) I punkt 2 ska första meningen ersättas 
med följande:
”Underrättelsen till emittenten ska göras 
så snart som möjligt, men senast inom 
en handelsdag [...] efter den dag då 
aktieägaren, eller den fysiska eller 
juridiska person som avses i artikel 10
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b) Punkt 6 ska ersättas med följande:
”6. ”Emittenten ska så snart som möjligt 
och senast en handelsdag efter att ha 
blivit underrättad om en transaktion 
enligt punkt 1 offentliggöra uppgifterna 
i denna underrättelse.”

Or. en

Motivering

Många medlemsstater tillämpar för närvarande strängare kriterier när det gäller 
underrättelsefristerna. Fristerna i det aktuella direktivet fastställdes för tio år sedan och 
måste därför förkortas, eftersom marknadernas krav och teknikanvändningen har utvecklats.

Ändringsförslag 4
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8 – led a
Direktiv 2004/109/EG
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) finansiella instrument som vid förfall
ger innehavaren, enligt ett formellt avtal, 
en ovillkorlig rätt att förvärva de 
underliggande aktierna eller rätt att enligt 
eget gottfinnande förvärva aktier som 
medför rösträtter och som redan har 
emitterats av en emittent vars aktier är 
upptagna till handel på en reglerad 
marknad,

a) finansiella instrument som ger 
innehavaren, enligt ett formellt avtal, en 
ovillkorlig rätt att förvärva de 
underliggande aktierna eller rätt att enligt 
eget gottfinnande förvärva aktier som 
medför rösträtter och som redan har 
emitterats av en emittent vars aktier är 
upptagna till handel på en reglerad 
marknad,

Or. en

Motivering

Genom lydelsen ”vid förfall” i kommissionens förslag utelämnas vissa typer av innehav som 
kan utövas utanför löptiden.

Ändringsförslag 5
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8 – led b
Direktiv 2004/109/EG
Artikel 13 – punkt 1b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I punkt 1 i denna artikel ska överlåtbara 
värdepapper och optioner, terminskontrakt, 
swappar, räntesäkringsavtal, finansiella 
kontrakt avseende prisdifferenser och varje 
annat derivatkontrakt som kan avvecklas 
fysiskt eller kontant anses utgöra
finansiella instrument, under förutsättning 
att de uppfyller de villkor som anges i 
leden a och b i punkt 1.

1b. I punkt 1 i denna artikel ska termen 
”finansiella instrument” omfatta minst
överlåtbara värdepapper som definieras i 
punkt 9 i artikel 2.1 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr .../... om 
OTC-derivat, centrala motparter och 
transaktionsregister [MiFIR] och 
optioner, terminskontrakt, swappar, 
räntesäkringsavtal, finansiella kontrakt 
avseende prisdifferenser och varje annat 
derivatkontrakt som kan avvecklas fysiskt
eller kontant och som är finansiella 
instrument, i enlighet med definitionen i 
punkt 8 i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 
.../... [MiFIR].

Or. en

Motivering

Om en definition utelämnas kan det uppstå regelarbitrage och olika villkor mellan de olika 
medlemsstaterna.


