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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag om en revision af gennemsigtighedsdirektivet (COM(683)2011) har et generelt 
formål: "at sikre et højt niveau for investortillid gennem ensartet gennemsigtighed for 
værdipapirudstedere og investorer i hele Den Europæiske Union". 

Ordføreren ønsker at udtrykke sin støtte til et vigtigt aspekt af dette lovgivningsforslag, 
indførelsen af princippet om yderligere krav vedrørende betalinger foretaget af EU's 
udvindingsindustrier og skovbrugsindustriselskaber til regeringer, herunder i tredjelande, når 
de udsteder værdipapirer på EU's handelsmarkeder. Ordføreren ønsker imidlertid ikke at 
begrænse det nye krav til disse to sektorer, da denne information er af stor relevans for 
investorer på tværs af alle sektorer.

Det er allerede på EU-plan i betragtning 14 i gennemsigtighedsdirektivet (2004/109/EF) 
blevet anbefalet medlemsstaterne at opmuntre børsnoterede selskaber, hvis hovedaktiviteter 
ligger i udvindingsindustrien, at offentliggøre betalinger til regeringer i deres årsrapporter. 
Men i øjeblikket gør dette direktiv det ikke til et obligatorisk krav. Derfor offentliggøres 
sådanne betalinger foretaget til regeringer i et specifikt land normalt ikke. Men disse tal er en 
forudsætning for en vellykket tilgang vedrørende god forvaltningspraksis vedrørende skatter 
samt for investorers og civilsamfundets mulighed for at holde selskabsbestyrelser og 
regeringer ansvarlige. 

"Publish what you pay" er et princip, som er uundværligt til at fremme gennemsigtighed og 
virksomhedernes sociale ansvar, til at gøre regeringer ansvarlige for brugen af deres midler og 
til at forbedre god forvaltningspraksis vedrørende skatter i tredjelande og til at bidrage til 
udviklingen i disse lande. Ordføreren for Udvalget om International Handel ønsker, at EU-
investorer fører an vedrørende gennemsigtighed og virksomhedernes sociale ansvar, når de 
opererer i andre lande. Gennemsigtighed vedrørende betalinger til regeringer vil bidrage til en 
bedre forvaltning af de indtægter, der kommer ind ved at udnytte disse landes ressourcer, 
takket være kontrol fra offentlighedens side. Uden kontrol fra offentlighedens side, kan 
forvaltning nemt blive upræcis, og sådanne ressourceindtægter kan resultere i fattigdom, 
korruption og konflikt. Sådanne betalinger kan også alvorligt påvirke principperne i handel, 
der er baseret på regler, til ulempe for selskaber, der spiller ærligt spil, navnlig selskaber, som 
også er børsnoteret i USA.

Selve industrien har gennem EITI (gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien) 
erkendt, at forbedring af gennemsigtighed og ansvarlighed bidrager til god forvaltningspraksis 
og retfærdig konkurrence. EITI er et globalt værtslandsdrevet projekt, som fremmer 
indtægtsgennemsigtighed, på landeniveau. 35 lande er allerede godt i gang med at 
gennemføre EITI og 60 af de største olie-, gas- og minedriftsselskaber har forpligtet sig til at 
støtte EITI. Dette initiativ har også vundet støtte fra over 80 globale investeringsinstitutioner, 
som tilsammen forvalter over 16 billioner amerikanske dollar. En række regeringer, herunder 
Kommissionen og internationale organisationer, støtter også EITI. USA er ved at slutte sig til 
initiativet.

Der er i øjeblikket ikke nogen regeringsinitiativer som reaktion på EITI i EU. EU's forlag kan 
ifølge begrundelse hertil "sammenlignes med den amerikanske Dodd-Frank Act", der blev 
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vedtaget i juli 2010 i USA. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act fra 
2010 krævede (i sin topartsparagraf 1504, også kendt som Cardin-Lugar-bestemmelsen), at 
det amerikanske værdipapirs- og børstilsyn (US Securities and Exchange Commission (SEC)) 
skulle vedtage regler for, at virksomheder inden for udvindingsindustrien (involveret i olie, 
gas og minedrift), der er registreret hos SEC, offentligt skal indberette betalinger til 
myndigheder på lande- og projektspecifik basis. Desværre er slutfasen af etableringen af disse 
regler endnu ikke afsluttet. Et tilsvarende tilsagn blev givet i sluterklæringen fra G8-topmødet 
i Deauville i maj 2011. Men dette har endnu ikke udmøntet sig i G8-landenes nationale love. 

Ved at indtage en ledende holdning vedrørende det spørgsmål vil EU opmuntre Unionens 
hovedpartnere i G8 og andre steder til at følge efter og til at vedtage lignende foranstaltninger. 
Det ville give EU-selskaber en enorm fordel med hensyn til image, når de driver virksomhed i 
udlandet. Pr. juni 2010 har Hongkong allerede håndhævet nye indberetningsbestemmelser, 
som fastsætter regnskabsaflæggelse for hvert enkelt land for olie- og mineralselskaber, der er 
noteret på Hongkongs børs.

I denne debat har Europa-Parlamentet i forskellige beslutninger vist beslutsomhed i støtten til 
obligatorisk regnskabsaflæggelse med hensyn til udvindingssektorerne. Sådanne øgede 
oplysningskrav supplerer desuden udvidelse af EITI i bekæmpelsen af korruption, uden at det 
har indvirkning på EU's forbindelser med tredjelande, herunder inden for handel og 
investeringer relateret til udvindingsindustrien. Initiativet supplerer også Den Europæiske 
Unions handlingsplan om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet (FLEGT) til bekæmpelse af ulovlig skovning af primærskove.

I denne udtalelse sigter de ændringer, som ordføreren foreslår, derfor på at øge 
oplysningskravene sammenlignet med Kommissionens forslag. Mens de nuværende forslag 
giver seks måneder efter udgangen af hvert regnskabsår til udstedere til at oplyse om sådanne 
betalinger, giver USA 2 til 3 måneder til amerikanske udstedere og fire måneder til 
ikkeamerikanske udstedere. Dette bør tilpasses.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel 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 
udvindingsindustrien eller i den primære 

(7) For at øge gennemsigtigheden i 
betalinger til regeringer skal udstedere, 
hvis værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, offentliggøre de 
betalinger, der er foretaget til regeringer og 
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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 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. De 
detaljerede krav er fastlagt i kapital 9 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/../EU.

lokale og regionale offentlige 
myndigheder i de lande, hvor de opererer, 
samt visse kontekstuelle oplysninger, i en 
årsrapport. Målet med en sådan 
offentliggørelse er at sætte investorerne i 
stand til at træffe mere velfunderede 
beslutninger, hvorved virksomhedsledelse 
og ansvarlighed forbedres og der bidrages 
til god forvaltningspraksis på 
beskatningsområdet og reduktion af 
skattesvig. De detaljerede krav er fastlagt i 
kapital 9 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/../EU.

Or. en

Begrundelse

For at være effektive skal krav om indberetning af betalinger omfatte betalinger foretaget til 
myndigheder på lokalt eller regionalt plan. Indberetning skal opfylde investorers krav 
vedrørende ansvarlighed. De skal også levere de tal, der er behov for til at støtte god 
forvaltningspraksis på skatteområdet og til forebyggelse af skattesvig. De skal også støtte 
civilsamfundet i at holde deres respektive regering ansvarlig. Den nye forpligtelse ville være 
af høj værdi for investorer på tværs af alle sektorer og bør således ikke begrænses til 
udvindingsindustrien og skovningsvirksomheder.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) For udstedere, der er aktive inden for 
udvindingsindustrien, landbrug, fiskeri, 
omfattende energiproduktion, 
byggesektoren eller i den primære 
skovbrugsindustri, skal indberetningen 
vedrørende betalinger til regeringer og 
lokale og regionale offentlige 
myndigheder omfatte oplysninger, der er 
mere detaljerede end de oplysninger, der 
normalt indsendes i relation til 
virksomheder, der er aktive i andre 
sektorer af økonomien, på projektbasis 
forudsat at de samlede årlige betalinger, 
der er forbundet med et projekt, overstiger 
væsentlighedstærsklen som fastlagt i 
kapitel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/…/EU. Sådanne 
indberetninger skal omfatte visse 
kontekstuelle oplysninger samt tilsvarende 
typer af betalinger som dem, der 
offentliggøres i henhold til 
gennemsigtighedsinitiativet for 
udvindingsindustrien (EITI) og give 
investorer og civilsamfundet oplysninger, 
der sætter dem i stand til at holde 
selskabsbestyrelser og regeringer 
ansvarlige for udgifter og indtægter i 
forbindelse med udnyttelse af 
naturressourcer, herunder jord og 
fiskebestande, og for kontrakter og 
koncessioner, der er tildelt. Initiativet 
supplerer også EU's handlingsplan om 
retshåndhævelse, god forvaltningspraksis 
og handel på skovbrugsområdet 
(FLEGT)² og træforordningen, der 
pålægger forhandlere af træprodukter at 
udvise fornøden omhu for at forhindre, at 
ulovligt fældet træ får adgang til EU-
markedet.
______________
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¹ Endnu ikke offentliggjort i EUT; forslag 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om årsregnskaber, konsoliderede 
regnskaber og tilhørende beretninger for 
visse virksomhedsformer 
(COM(2011)0684)
² Som fastlagt ved Rådets forordning (EF) 
nr. 2173/2005 af 20. december 2005 (EUT 
L 347 af 30.12.2005, s. 1).
³ Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 995/2010 af 
20. oktober 2010 om fastsættelse af krav 
til virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning (EUT L 295 af 
12.11.2010, s. 23). Virksomheder, der 
importerer træprodukter under EU's 
frivillige aftaler, er undtaget fra dette 
krav.

Or. en

Begrundelse

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting shall satisfy investors' demands 
regarding accountability. They shall also supply the figures needed to support good 
governance in the tax area and for the prevention of tax evasion and support civil society in 
holding their respective governments accountable. While the Commission proposal addresses 
the specific sectors of extractive industry and logging as the sectors historically involving the 
most controversial projects, the scope has been updated to include current day problems such 
as land grabbing in the agriculture sector and payments related to fisheries, to large scale 
energy production projects and to contracts in the construction sector.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Diretiv 2004/109/EF
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kræver, at udstedere, der 
er aktive i udvindingsindustrien eller i den 
primære skovbrugsindustri, jf. […],
udarbejder en årsrapport om betalinger til 

Medlemsstaterne kræver, at alle udstedere 
udarbejder en årsrapport om betalinger til 
regeringer og lokale og regionale 
offentlige myndigheder i 
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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.

overensstemmelse med kapitel 9 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/../EU. Rapporten offentliggøres 
senest fire måneder efter udgangen af 
hvert regnskabsår og forbliver offentligt 
tilgængelig i mindst 10 år. Betalinger til 
regeringer rapporteres på koncernniveau.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen til at offentliggøre betalinger til regeringer og relaterede yderligere 
oplysninger bør ikke begrænses til udvindings- og skovbrugsindustrien, eftersom disse 
oplysninger er relevante for investorer i enhver sektor. Indberetning bør også omfatte 
betalinger på lavere niveau end statslig forvaltning. Rapporten bør offentliggøres senest fire 
måneder efter udgangen af hvert regnskabsår i overensstemmelse med den respektive 
amerikanske lovgivning. Oplysningerne bør forblive tilgængelige i de sædvanlige ti år.


