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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit voorstel betreffende herziening van de transparantierichtlijn (COM(2011)0683) heeft een 
algemeen doel: "het garanderen van een hoge mate van beleggersvertrouwen door middel van 
gelijke transparantie voor uitgevers van effecten en beleggers in de hele Europese Unie".

De rapporteur spreekt zijn steun uit voor één belangrijk aspect van dit wetgevingsvoorstel, 
namelijk de introductie van aanvullende vereisten voor de betalingen die door Europese 
winningsindustrieën en houtkapbedrijven worden verricht aan regeringen, waaronder in derde 
landen, wanneer zij effecten uitgeven op gereglementeerde markten in de EU. De rapporteur 
wenst dit nieuwe vereiste evenwel niet tot de twee genoemde sectoren te beperken, aangezien 
informatie over dit soort betalingen uitermate relevant is voor beleggers in álle sectoren.

Op EU-niveau beveelt overweging 14 van de transparantierichtlijn (2004/109/EG) de lidstaten 
nu reeds aan beursgenoteerde ondernemingen die vooral in de winningsindustrie actief zijn 
aan te sporen betalingen aan regeringen openbaar te maken in hun financiële jaarverslagen. 
Momenteel is dit in de onderhavige richtlijn echter geen bindend vereiste. Dit betekent dat
dergelijke betalingen aan regeringen in de regel niet openbaar worden gemaakt. Maar deze 
cijfers zijn wel een voorwaarde voor een succesvolle benadering van goed bestuur op het vlak 
van belastingen, alsook voor de mogelijkheid voor beleggers en het maatschappelijk 
middenveld om raden van bestuur en regeringen ter verantwoording te roepen. 

Het beginsel "publiceer wat je betaalt" is een conditio sine qua non voor het bevorderen van 
transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen, om regeringen te kunnen 
controleren op het gebruik van hun middelen, en om goed bestuur op het vlak van belastingen 
in derde landen te verbeteren en de ontwikkeling van deze landen verder aan te zwengelen. 
De rapporteur van de Commissie internationale handel zou graag zien dat beleggers uit de EU 
wat transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen betreft het voortouw nemen 
wanneer ze in andere landen actief zijn. Transparantie met betrekking tot betalingen aan 
regeringen zal, vanwege het aspect van publiek toezicht, bijdragen tot een beter beheer van de 
inkomsten die worden gegenereerd met de exploitatie van de hulpbronnen van de 
desbetreffende landen. Zonder publiek toezicht kan het bestuur eenvoudig ontsporen en 
kunnen de bedoelde inkomsten tot armoede leiden en resulteren in corruptie en conflicten. 
Deze betalingen kunnen ook serieus botsen met de beginselen van een op regels gebaseerde 
handel, met nadelige gevolgen voor eerlijke ondernemingen, in het bijzonder ondernemingen 
die ook in de VS op de beurs genoteerd zijn.

De industrie heeft zelf onderkend, middels het EITI (initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën), dat het verbeteren van transparantie en verantwoordingsplicht bijdraagt 
tot goed bestuur en eerlijke concurrentie. Het EITI is een mondiaal project dat het gastland 
centraal stelt en gericht is op transparantie met betrekking tot inkomsten op landenniveau. Op 
dit moment zijn 35 landen een heel stuk op weg met de implementatie van het EITI en 60 
grote olie-, gas- en mijnbouwondernemingen hebben hun engagement voor het EITI kenbaar 
gemaakt. Het initiatief geniet ook de steun van meer dan 80 mondiale 
investeringsinstellingen, die gezamenlijk meer dan 16 triljoen Amerikaanse dollar beheren. 
Het EITI wordt ook gesteund door een aantal regeringen, de Commissie en internationale 
organisaties. De VS staat op het punt zich bij het initiatief aan te sluiten.
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Op regeringsniveau in de EU is er momenteel geen reactie op het EITI. Het voorstel van de 
Commissie is volgens de toelichting "vergelijkbaar met de Amerikaanse Dodd-Frank Act", 
die in juli 2010 in de Verenigde Staten is aangenomen. De Dodd-Frank Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act van 2010 (in het bijzonder de door Democraten én 
Republikeinen gesteunde Section 1504, ook wel de Cardin-Lugar-bepaling genoemd), 
verplicht de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) regels vast te stellen 
op grond waarvan bij de SEC geregistreerde winningsindustrieën (olie, gas, mineralen) 
betalingen aan regeringen openbaar moeten maken. Helaas is de laatste fase van het opstellen 
van deze regels nog niet afgerond. Een vergelijkbare toezegging staat in de slotverklaring van 
de G8-top in Deauville in mei 2011. Dit heeft nog geen vervolg gekregen in de vorm van 
wetgeving in de G8-landen. 

Door ten aanzien van dit onderwerp een voortrekkersrol op zich te nemen, kan de EU onze 
belangrijkste partners in de G8 en elders aanmoedigen ook in beweging te komen en 
vergelijkbare maatregelen vast te stellen. Het zou EU-ondernemingen een enorm 
imagovoordeel opleveren bij hun activiteiten in het buitenland. Sinds juni 2010 geldt in Hong 
Kong reeds nieuwe regelgeving betreffende rapportage op landenbasis voor op de plaatselijke 
beurs genoteerde olie- en mineralenondernemingen.

In dit debat heeft het Europees Parlement in meerdere resoluties vastberadenheid aan de dag 
gelegd bij zijn steun voor bindende rapportagevereisten voor winningsindustrieën. Dit soort 
strengere rapportagevereisten sluiten ook aan bij de rol van het EITI op het vlak van 
bestrijding van corruptie bij bijvoorbeeld handel en investeringen in winningsindustrieën, 
zonder negatieve gevolgen voor de betrekkingen van de EU met derde landen. Het initiatief is 
ook complementair aan het FLEGT-actieplan van de EU voor het bestrijden van illegale kap 
van oerbossen.

De wijzigingen die de rapporteur in dit advies voorstelt, zijn derhalve bedoeld om de 
openbaarmakingsvereisten aan te scherpen ten opzichte van het voorstel van de Commissie. 
Het huidige voorstel geeft uitgevende instellingen zes maanden na het eind van elk boekjaar 
om de desbetreffende betalingen openbaar te maken, terwijl de VS Amerikaanse uitgevende 
instellingen twee tot drie maanden de tijd geeft, en niet-Amerikaanse uitgevende instellingen 
vier maanden. Dit moet worden gelijkgetrokken.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te voorzien in meer transparantie 
als het gaat om betalingen aan regeringen, 
moeten uitgevende instellingen waarvan de 
effecten tot de handel op gereglementeerde 
markten zijn toegelaten en die actief zijn in 
de winningsindustrie of de houtkap in 
primaire wouden, jaarlijks in een 
afzonderlijk verslag de betalingen 
bekendmaken die zijn gedaan aan de 
regeringen van de landen waarin zij actief 
zijn. Het verslag moet soorten betalingen 
bevatten die vergelijkbaar zijn met die 
welke op grond van het initiatief inzake 
transparantie van winningsindustrieën 
(EITI) moeten worden verstrekt en moet 
het maatschappelijk middenveld 
informatie verstrekken om regeringen van 
landen die rijk zijn aan natuurlijke 
hulpbronnen verantwoordelijk te houden 
voor hun inkomsten uit de exploitatie van 
natuurlijke hulpbronnen. Het initiatief 
vult ook het FLEGT-actieplan van de EU 
(wetshandhaving, governance en handel 
in de bosbouw) en de houtverordening 
aan die vereisen dat handelaren in 
houtproducten gepaste zorgvuldigheid 
aan de dag leggen om te voorkomen dat 
illegaal hout de EU-markt binnenkomt.
De nadere vereisten zijn gedefinieerd in 
hoofdstuk 9 van Richtlijn 2011/../EU van 
het Europees Parlement en de Raad.

(7) Om te voorzien in meer transparantie 
als het gaat om betalingen aan regeringen, 
maken uitgevende instellingen waarvan de 
effecten tot de handel op gereglementeerde 
markten zijn toegelaten jaarlijks in een 
verslag de betalingen bekend die zijn 
gedaan aan de regeringen en de regionale 
overheden van de landen waarin zij actief 
zijn, alsook bepaalde contextgebonden 
gegevens. Het doel van deze 
bekendmaking is beleggers in staat stellen 
beter gefundeerde besluiten te nemen, 
hetgeen de corporate governance ten 
goede komt en de controleerbaarheid 
vergroot, alsook bijdraagt tot goed bestuur 
op het gebied van belasting en tot 
terugdringing van belastingontduiking.
De nadere vereisten zijn gedefinieerd in 
hoofdstuk 9 van Richtlijn 2011/../EU van 
het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Om doeltreffend te zijn, moeten de vereisten inzake bekendmaking ook betrekking hebben op 
betalingen aan overheden op plaatselijk en/of regionaal niveau. Bekendmaking komt 
tegemoet aan de wensen van beleggers betreffende controleerbaarheid. Er moeten ook cijfers 
worden bekendgemaakt die bijdragen tot goed bestuur op het gebied van belasting en tot 
minder belastingontduiking. De bekendmakingen dragen er ook toe bij dat het 
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maatschappelijk middenveld hun respectieve regeringen ter verantwoording kan roepen. Dit 
nieuwe vereiste is van zeer groot nut voor beleggers in alle sectoren en dient derhalve niet te 
worden beperkt tot de winningsindustrieën en houtkapondernemingen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Voor uitgevende instellingen die in 
de winningsindustrie, de landbouw, de 
visserij, de grootschalige 
energieproductie, de bouw of de houtkap 
in oerbossen actief zijn, bevat het verslag 
over betalingen aan regeringen en 
plaatselijke en regionale overheden 
informatie, op projectbasis, die 
gedetailleerder is dan die welke in de regel 
wordt verstrekt met betrekking tot 
ondernemingen die in andere sectoren 
van de economie actief zijn, op 
voorwaarde dat de totale jaarlijkse 
betalingen met betrekking tot een project 
de materialiteitsdrempel zoals bedoeld in 
hoofdstuk 9 van Richtlijn 2011/.../EU van 
het Europees Parlement en de Raad1

overschrijden. Deze verslagen bevatten 
bepaalde contextgeboden informatie, 
alsook soorten betalingen vergelijkbaar 
met die welke in het kader van het 
initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (EITI) worden 
verstrekt, en verschaffen beleggers en het 
maatschappelijk middenveld informatie 
die hen in staat stelt raden van bestuur en 
regeringen ter verantwoording te roepen 
voor uitgaven en ontvangsten in verband 
met de exploitatie van natuurlijke 
hulpbronnen, waaronder land en 
visbestanden, en voor contracten en 
toegekende concessies. Het initiatief is 
ook een aanvulling op het FLEGT-
actieplan van de EU (wetshandhaving, 
goed bestuur en handel in de bosbouw)² 
en de houtverordening³, die vereisen dat 
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handelaren in houtproducten gepaste 
zorgvuldigheid aan de dag leggen om te 
voorkomen dat illegaal hout de EU-markt 
binnenkomt.
______________
1Nog niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad; voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de jaarrekeningen, 
geconsolideerde jaarrekeningen en 
daaraan gerelateerde verslagen van 
bepaalde soorten ondernemingen, 
COM(2011)684 def.
2Zoals vastgesteld bij Verordening (EG) 
nr. 2173/2005 van 20 december 2005 (PB 
L 347 van 30.12.2005, blz. 1).
³Verordening (EU) nr. 995/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 oktober 2010 tot vaststelling van de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen (PB L 295 van 12.11.2010, blz. 
23). Ondernemingen die ingevolge 
vrijwillige overeenkomsten in het kader 
van de EU hout invoeren, worden van die 
eis vrijgesteld.

Or. en

Motivering

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.
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten eisen van de uitgevende 
instellingen die actief zijn in de 
winningsindustrie of de houtkap in 
primaire wouden, zoals gedefinieerd in 
[…] dat zij, in overeenstemming met 
hoofdstuk 9 van Richtlijn 2011/../EU van 
het Europees Parlement en de Raad(*), 
jaarlijks een verslag opstellen over hun 
betalingen aan regeringen. Dit verslag 
moet uiterlijk zes maanden na het einde 
van elk boekjaar openbaar worden gemaakt 
en moet ten minste vijf jaar openbaar 
beschikbaar blijven. Betalingen aan 
regeringen moeten op geconsolideerd 
niveau worden gemeld.

De lidstaten eisen van de uitgevende 
instellingen dat zij, in overeenstemming 
met hoofdstuk 9 van Richtlijn 2011/../EU 
van het Europees Parlement en de Raad, 
jaarlijks een verslag opstellen over hun 
betalingen aan regeringen en aan 
plaatselijke en regionale overheden. Dit 
verslag moet uiterlijk vier maanden na het 
einde van elk boekjaar openbaar worden 
gemaakt en moet ten minste tien jaar 
openbaar beschikbaar blijven. Betalingen 
aan regeringen moeten op geconsolideerd 
niveau worden gemeld.

Or. en

Motivering

De verplichting tot het bekendmaken van betalingen aan regeringen en van hieraan 
gerelateerde aanvullende informatie moet niet beperkt worden tot winningsindustrieën en 
houtkapbedrijven, aangezien deze informatie relevant is voor beleggers in alle sectoren. De 
bekendmaking moet ook betrekking hebben op betalingen onder het niveau van nationale 
regeringen. Het verslag moet overeenkomstig de relevante Amerikaanse wetgeving uiterlijk 
vier maanden na het einde van elk boekjaar openbaar worden gemaakt. De informatie moet 
gedurende de gebruikelijke periode van tien jaar beschikbaar blijven.


