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AM_Com_LegOpinion

Ændringsforslag 27
Catherine Bearder

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 
årsberetningen i en særskilt beretning give 
oplysning om væsentlige betalinger 
foretaget til myndigheder i de lande, hvor 
de opererer, samt yderligere finansielle 
oplysninger vedrørende deres aktiviteter i 
tredjelande. Såfremt sådanne 
virksomheder er aktive inden for 
udvinding af naturressourcer, navnlig 
mineraler, olie, naturgas og primærskove, 
skal det eller de specifikke projekter, som 
betalingerne er blevet henført til, fremgå 
af beretningen.  Beretningen bør baseres 
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 28
Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

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 gennemføre
standarder for ansvarlighed og 
gennemsigtighed, der mindst svarer til
EITI-principperne og -kriterierne, og 
aflægge regnskab over for deres borgere 
for betalinger, som disse myndigheder, 
herunder lokale og regionale offentlige 
myndigheder, modtager. I beretninger fra 
virksomheder og virksomheder af 
interesse for offentligheden, der opererer i 
udvindingsindustrien, inden for digitale 
tjenester og 
telekommunikationsinfrastruktur, inden 
for landbrug, fiskeri, energiproduktion i 
stor målestok, byggesektoren eller 
skovning af primærskove oplyses der også 
om betalinger til myndigheder på
projektbasis, hvor et projekt er en 
operationel enhed, der er etableret på 
grundlag af en eller flere licenser, 
koncessioner, kontrakter eller andre 
konkrete juridiske aftaler, hvorved der 
opstår skattemæssige eller skattelignende 
forpligtelser. I lyset af det overordnede mål 
om at fremme god forvaltningspraksis i 
disse lande bør tærsklen for, hvad der er 
væsentlige betalinger, der skal indberettes,
befinde sig ved projekter med samlede
betalinger på over 50 000 EUR.
Rapporteringsordningen er underlagt 
revision og aflæggelse af rapport fra 
Kommissionens side senest fire år efter 
direktivets ikrafttræden. Revisionen
vurderer, hvor effektiv ordningen er, og
tager hensyn til den internationale 
udvikling, bl.a. hvad angår forhold som 
konkurrenceevne, adgang til viden og
kommunikation, fødevaresikkerhed og
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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.

energisikkerhed. Revisionen tager også 
hensyn til de indhøstede erfaringer hos 
dem, der udarbejder og benytter 
betalingsoplysningerne, og overvejer, om 
det vil være hensigtsmæssigt at inkludere 
yderligere betalingsoplysninger i 
ordningen, f.eks. den effektive rentesats og 
nærmere oplysninger om modtageren 
såsom bankkontooplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 29
Catherine Bearder

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 

(33) Beretningerne bør bidrage til at gøre 
det lettere for myndigheder at stå til 
regnskab 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 projekter, 
som de pågældende betalinger er henført 
til, i hvilken forbindelse et projekt anses 
for at modsvare en kontrakt, en licens, et 
lejemål, en koncession eller en anden 
juridisk aftale, hvorved virksomheden 
pådrager sig skatte- og indkomstmæssige 
forpligtelser i hvert af de lande, hvor den 
opererer. Såfremt der er opstået 
betalingsforpligtelser på et andet 
grundlag, aflægges beretningen på dette 
grundlag. I lyset af det overordnede mål 
om at fremme god forvaltningspraksis i 
disse lande bør betalinger kun anses for 
væsentlige, hvis en betaling eller et sæt 
betalinger af samme type beløber sig til 
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(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 
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.

mere end 25 000 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 
ordningen.

Or. en

Ændringsforslag 30
Catherine Bearder

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 

(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, 
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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".

herunder også på ekspertniveau.

Or. en

Ændringsforslag 31
Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – 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": moderselskabet på det 
højeste niveau, der offentliggør 
regnskaber inden for Den Europæiske 
Union, hvor den gruppe af virksomheder, 
for hvilken moderselskabet udarbejder 
konsoliderede regnskaber, omfatter 
datterselskaber, filialer, faste driftssteder, 
joint ventures og associerede 
virksomheder

Or. en

Ændringsforslag 32
Catherine Bearder

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 1
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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

Ændringsforslag 33
Catherine Bearder

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – 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, en koncession eller en anden 
juridisk aftale, hvorved virksomheden
pådrager sig skatte- og indkomstmæssige 
forpligtelser i hvert af de lande, som den 
opererer i. Såfremt der er opstået 
betalingsforpligtelser på et andet 
grundlag, aflægges beretningen på dette 
grundlag

Or. en

Ændringsforslag 34
Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. "konstituerende enheder": 
dattervirksomheder, associerede 
virksomheder, joint ventures, faste 
driftssteder og andre handelsordninger, 
der helt eller delvist betragtes som 
medlemmer af virksomheden i det 
omfang, de indgår i den pågældende 
virksomheds årsregnskaber. 

Or. en

Ændringsforslag 35
Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

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 og alle virksomheder af 
interesse for offentligheden pligt til hvert 
år som en del af deres årsregnskaber at 
udarbejde, få revideret og offentliggøre en 
beretning om betalinger til myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 36
Catherine Bearder

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger store 
virksomheder og alle virksomheder af 
interesse for offentligheden inden for 

1. Medlemsstaterne pålægger store 
virksomheder, herunder joint venture-
virksomheder, og alle virksomheder af 
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udvindingsindustrien eller skovning af 
primærskove pligt til hvert år at udarbejde 
og offentliggøre en beretning om betalinger 
til myndigheder.

interesse for offentligheden pligt til hvert 
år som en del af årsberetningen at 
udarbejde og offentliggøre en beretning om 
betalinger, herunder betalinger i form af 
naturalydelser, til myndigheder. I denne 
beretning offentliggør virksomheden også 
yderligere finansielle oplysninger 
vedrørende deres aktiviteter i tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 37
Marielle de Sarnez

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 og alle virksomheder af 
interesse for offentligheden pligt til hvert 
år at udarbejde og offentliggøre en 
beretning om betalinger til myndigheder.
Denne beretning omhandler ligeledes 
aktiviteter i joint venture-virksomheder, 
filialer, associerede virksomheder og 
enhver anden kommerciel enhed, der 
betragtes som værende en del af en stor 
virksomhed.  

Or. fr

Ændringsforslag 38
Catherine Bearder

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Beretningen skal indeholde følgende 
oplysninger:
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modtagende myndighed:

Or. en

Ændringsforslag 39
Catherine Bearder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) yderligere finansielle oplysninger 
vedrørende aktiviteter i tredjelande for 
hvert enkelt land, jf. stk. 3b

Or. en

Ændringsforslag 40
Catherine Bearder

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 gælder, at de i beretningen i 
de tilfælde, hvor betalingerne er henført 
til et specifikt projekt, også skal angive 
beløbet pr. type betaling, herunder 
betaling i form af naturalydelser, der er 
foretaget til hvert enkelt projekt inden for 
et regnskabsår, samt det totale betalte 
beløb for hvert enkelt projekt.

Or. en
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Ændringsforslag 41
Catherine Bearder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) betalinger til statslige 
sikkerhedsstyrker for 
sikkerhedstjenesteydelser

Or. en

Ændringsforslag 42
Catherine Bearder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) skatter på jord og bygninger

Or. en

Ændringsforslag 43
Catherine Bearder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) skatter og afgifter på import og eksport

Or. en

Ændringsforslag 44
Catherine Bearder
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Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra f d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fd) forbrugsbaserede afgifter

Or. en

Ændringsforslag 45
Catherine Bearder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fe) betalinger som følge af 
lovovertrædelser, f.eks. 
erstatningsforpligtelser i miljø- og 
genopretningssager

Or. en

Ændringsforslag 46
Catherine Bearder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ff) kildeskatter

Or. en

Ændringsforslag 47
Catherine Bearder

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) andre direkte fordele for den 
pågældende myndighed.

g) andre fordele for den pågældende 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 48
Catherine Bearder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Betalinger anføres, hvis en betaling 
eller et sæt betalinger af samme type 
beløber sig til mere end 25 000 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 49
Catherine Bearder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Beretningen skal også indeholde 
følgende supplerende finansielle 
oplysninger pr. land:
a) nettoomsætning
b) de producerede mængder
c) resultat før fradrag af skat
d) det totale antal ansatte og summen af 
deres løn.

Or. en
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Ændringsforslag 50
Catherine Bearder

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

Ændringsforslag 51
Catherine Bearder

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

Begrundelse

Undtagelsesbestemmelsen bør udgå, da der ikke foreligger nogen dokumentation for, at et 
land i øjeblikket forbyder sådan indberetning, og en undtagelse kan tilskynde nogle 
regeringer til at vedtage love om at holde oplysninger hemmelige og således underminere 
lovgivningen. Den lov i USA, Dodd Frank Act, som er sammenlignelig med denne, indeholder 
ikke en sådan undtagelsesklausul.
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Ændringsforslag 52
Catherine Bearder

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
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