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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag om en översyn av direktivet om insyn (COM(2011)0683) har ett allmänt syfte:
”att säkerställa ett högt förtroende bland investerarna genom att likvärdiga insynskrav ska 
gälla för både emittenter av värdepapper och investerare i hela EU”.

Föredraganden vill uttrycka sitt stöd för en viktig aspekt i detta lagstiftningsförslag, nämligen 
införandet av principen om ytterligare krav när det gäller betalningar från företag i EU som är 
verksamma inom utvinnings- eller avverkningsindustrin till regeringar, även i tredjeländer, 
när de är emittenter av värdepapper på EU:s handelsmarknader. Föredraganden vill emellertid 
inte begränsa det nya kravet till dessa två sektorer eftersom denna information är av stor 
relevans för investerare i alla sektorer.

På EU-nivå rekommenderade man redan i skäl 14 i direktivet om insyn (2004/109/EG) 
medlemsstaterna att uppmuntra emittenter som har sin huvudsakliga verksamhet inom 
utvinningsindustrin att i den årliga redovisningen offentliggöra betalningar som gjorts till 
regeringar. För närvarande är detta emellertid inte något obligatoriskt krav i detta direktiv.
Därför offentliggörs sådana betalningar till regeringar i ett visst land normalt inte. Dessa 
siffror är dock en förutsättning för varje framgångsrik strategi för god förvaltning i 
skattefrågor, samt för investerares och det civila samhällets möjligheter att hålla 
bolagsstyrelser och regeringar ansvariga.

Principen om att offentliggöra gjorda betalningar (”publish what you pay”) är oumbärlig när 
det gäller att främja öppenheten och företagens sociala ansvar, hålla regeringar ansvariga för 
de sätt på vilka de använder sina resurser och förbättra förvaltningen i skattefrågor i 
tredjeländer samt att bidra till utvecklingen i dessa länder. Föredraganden för utskottet för 
internationell handel ser gärna att EU:s investerare tar ledningen vad avser öppenhet och 
företagens sociala ansvar när de bedriver verksamhet i andra länder. Öppenhet med avseende 
på betalningar till regeringar kommer tack vare den offentliga granskningen att bidra till en 
bättre förvaltning av de inkomster som exploateringen av dessa länders naturresurser 
genererar. Utan offentlig granskning kan förvaltningen lätt slita sig loss, varvid sådana 
inkomster från naturresurser kan leda till fattigdom, korruption och konflikter. Dessa 
betalningar kan också bli ett allvarligt hinder för principerna om en regelbaserad handel, detta 
till skada för företag som vill göra rätt för sig, särskilt de företag som är börsnoterade i 
Förenta staterna också.

Industrin själv har genom Extractive Industries Transparency Initiative (EITI, ”Öppenhet 
inom gruvnäringen”) erkänt att ökad öppenhet och ansvarsskyldighet bidrar till god 
förvaltning och sund konkurrens. EITI är ett globalt projekt som drivs av värdländerna och 
landsvis främjar öppenhet i fråga om inkomster. 35 länder är redan på god väg att genomföra 
EITI, och 60 av de största olje-, gas- och gruvföretagen har åtagit sig att stödja initiativet. Det 
har också vunnit stöd hos fler än 80 globala investeringsinstitut, som totalt förvaltar mer än 
16 biljoner USD. Ett antal offentliga förvaltningar, däribland Europeiska kommissionen, och 
internationella organisationer stöder också EITI. Förenta staterna är på väg att ansluta sig till 
initiativet.
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Det förekommer för närvarande ingen verksamhet som ett svar på EITI på regeringsnivå eller 
inom den offentliga förvaltningen inom EU. Kommissionens förslag kan enligt motiveringen 
jämföras med den amerikanska Dodd-Frank-akten, som antogs i Förenta staterna i juli 2010.
Enligt avsnitt 1504 (även känd som Cardin–Lugar-bestämmelsen) – som båda partierna ställt 
sig bakom – i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act från 2010 ska 
den amerikanska finansinspektionen SEC (Securities and Exchange Commission) anta 
bestämmelser för utvinningsföretag inom olje-, gas- och gruvindustrin registrerade hos SEC 
som ålägger företagen i fråga att offentliggöra rapporter om betalningar till regeringar. Tyvärr 
har den sista fasen i inrättandet av dessa bestämmelser ännu inte slutförts. En liknande 
utfästelse gjordes i slutförklaringen vid G8-toppmötet i Deauville i maj 2011. Detta har 
emellertid inte förverkligats i G8-ländernas inhemska lagstiftningar.

Genom att ta ledningen i denna fråga kommer Europeiska unionen att uppmuntra våra 
viktigaste partner i G8-gruppen och på andra ställen att följa och vidta liknande åtgärder. Det 
skulle ge företagen inom EU en enorm fördel vad gäller deras image när de bedriver 
verksamhet utomlands. Redan sedan juni 2010 gäller i Hong Kong nya 
rapporteringsbestämmelser som föreskriver landsvis rapportering för företag inom olje- och 
mineralindustrin som är registrerade vid börsen i Hongkong.

Inom ramen för denna debatt har Europaparlamentet i ett antal olika resolutioner visat prov på 
beslutsamhet när det gällt att stödja obligatoriska rapporteringskrav för 
utvinningsindustrierna. Sådana strängare krav på offentliggörande kompletterar vidare 
utvidgningen av EITI i kampen mot korruption utan att påverka EU:s förbindelser med 
tredjeländer, även vad avser handel och investeringar med koppling till 
utvinningsindustrierna. Initiativet kompletterar även Europeiska unionens åtgärdsplan Flegt 
(skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog) för att bekämpa 
olaglig avverkning av naturskogar.

I detta yttrande syftar föredragandens ändringsförslag därför till att öka kraven på 
offentliggörande jämfört med kommissionens förslag. Det föreliggande förslaget föreskriver 
att emittenter senast sex månader efter utgången av varje räkenskapsår ska offentliggöra 
betalningarna i fråga, medan Förenta staterna föreskriver två till tre månader för amerikanska 
emittenter och fyra månader för icke-amerikanska emittenter. Detta bör anpassas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel 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 

(7) För att öka insynen i betalningar till 
regeringar bör emittenter vars värdepapper 
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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.

är upptagna till handel på en reglerad 
marknad i en årsrapport offentliggöra de 
betalningar som görs till regeringarna och 
de lokala och regionala offentliga 
myndigheterna i de länder där de är 
verksamma samt vissa kringuppgifter. Ett 
sådant offentliggörande har till syfte att 
ge investerare bättre beslutsunderlag och 
därigenom förbättra bolagsstyrningen och 
ansvarsskyldigheten samt bidra till god 
förvaltning i skattefrågor och till att 
begränsa skatteundandragande. De 
detaljerade kraven anges i kapitel 9 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/../EU.

Or. en

Motivering

För att systemet ska bli effektivt måste kraven på rapportering av betalningar inbegripa 
betalningar till myndigheter på lokal och regional nivå. Rapporteringen måste tillgodose 
investerarnas behov med avseende på ansvarsskyldighet. Kraven måste också göra att de 
siffror tillhandahålls som krävs för att man ska uppnå god förvaltning i skattefrågor och 
begränsa skatteundandragande. De måste även stödja det civila samhället genom att hålla 
respektive regering ansvarig. Den nya skyldigheten skulle vara av stort värde för investerare i 
alla sektorer och bör följaktligen inte begränsas till utvinningsindustrierna och företag som 
är verksamma inom avverkningsindustrin.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För emittenter som är verksamma 
inom utvinningsindustrin, inom 
jordbruket, inom fiskeindustrin, inom 
området storskalig energiproduktion, 
inom byggindustrin eller inom industrin 
för avverkning av naturskogar bör 
rapporten om betalningar till regeringar 
och lokala och regionala offentliga 
myndigheter inbegripa information för 
varje enskilt projekt som är mer detaljerad 
än den information som normalt 
tillhandahålls när det rör sig om företag 
som är verksamma inom andra 
ekonomiska sektorer, förutsatt att de 
totala årliga betalningarna i samband 
med ett projekt överskrider 
väsentlighetströskeln så som den 
definieras i kapitel 9 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/.../EU1. Sådana rapporter 
bör inbegripa viss kringinformation och 
betalningstyper jämförbara med dem som 
offentliggörs enligt Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI; öppenhet 
inom gruvnäringen), och förse investerare 
och det civila samhället med information 
som gör det möjligt för dem att hålla 
bolagsstyrelser och regeringar ansvariga 
för utgifter och inkomster med koppling 
till utvinning av naturresurser, inklusive 
mark och fiskbestånd, och för kontrakt 
och koncessioner som tilldelats. Initiativet 
kompletterar även Europeiska unionens 
åtgärdsplan Flegt (skogslagstiftningens 
efterlevnad samt förvaltning av och 
handel med skog)² och förordningen om 
timmer³, vilka föreskriver att aktörer som 
bedriver handel med trävaror ska visa 
tillbörlig aktsamhet för att förhindra att 
olagligt trä förs in på EU:s marknad.
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______________
1 Ännu ej offentliggjort i EUT; förslag till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om årsbokslut, sammanställda 
redovisningar och rapporter i vissa typer 
av företag (COM(2011)0684).
2 Fastställd genom rådets förordning 
(EG) nr 2173/2005 av den 
20 december 2005 (EUT L 347, 
30.12.2005, s. 1).
3 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 995/2010 av den 
20 oktober 2010 om fastställande av 
skyldigheter för verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på 
marknaden (EUT L 295, 12.11.2010, 
s. 23). Företag som importerar trävaror 
enligt EU:s frivilliga avtal kommer att 
undantas från detta krav.

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.

Ändringsförslag 3

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 

Medlemsstaterna ska kräva att emittenter 
ska utarbeta en årsrapport om de 
betalningar som gjorts till regeringar och 
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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.

lokala och regionala offentliga 
myndigheter i enlighet med kapitel 9 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/../EU. Rapporten ska 
offentliggöras senast fyra månader efter 
utgången av varje räkenskapsår och ska 
förbli tillgänglig för allmänheten i minst tio
år. Betalningar till regeringar ska 
rapporteras på konsoliderad nivå.

Or. en

Motivering

Skyldigheten att offentliggöra betalningar som gjorts till regeringar och ytterligare därmed 
sammanhängande information bör inte begränsas till utvinningsindustrin och företag som är 
verksamma inom avverkningsindustrin eftersom denna information är relevant för investerare 
i alla sektorer. Rapporten bör även innehålla information om betalningar som gjorts till 
nivåer under den centrala regeringen. Rapporten bör offentliggöras senast fyra månader efter 
utgången av varje räkenskapsår, i linje med motsvarande lagstiftning i Förenta staterna.
Informationen bör i vanlig ordning förbli tillgänglig i tio år.


