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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till ett direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa 
typer av företag, (COM(2011)0684) har flera syften: 1) att förenkla förfarandena för små 
företag, 2) att öka de finansiella rapporternas tydlighet och jämförbarhet, 3) att värna om 
grundläggande användarintressen genom att behålla redovisningsuppgifter som är nödvändiga 
för användarna. 

Det fjärde syftet med detta förslag till direktiv är att skärpa upplysningskraven när det gäller 
betalningar till regeringar från utvinnings- och avverkningssektorerna, inklusive företag 
verksamma inom avverkning av primärskog. Föredraganden vill uttrycka sitt stöd för denna 
viktiga aspekt av föreliggande lagförslag: införandet av detaljerade extra krav för dessa 
företag. Sådan information skulle emellertid vara ytterst värdefull för både investerare och 
skattemyndigheter även avseende andra sektorer. Föredraganden föreslår därför en 
kompromiss, enligt vilken landsvis rapportering av betalningar till regeringar och lokala och 
regionala myndigheter skulle vara obligatorisk för alla börsnoterade företag, medan mer 
detaljerad projektvis rapportering skulle vara obligatorisk bara för företag inom specifika 
sektorer, nämligen utvinningsindustri, avverkning av primärskog, jordbruk, fiske, storskalig 
energiproduktion, och byggsektorn.

Tillsammans med lagförslaget om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om 
emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad 
(COM(2011)0683), skulle detta förslag till direktiv om företags redovisning förändra det sätt 
på vilket EU-företag inom de ovan nämnda sektorerna offentligt presenterar sina betalningar 
till regeringar i tredjeländer, genom en detaljerad projektvis redovisning. För närvarandet 
kräver inte EU:s lagstiftning att emittenter redovisar betalningar till regeringar i de länder där 
de bedriver verksamhet. Därför redovisas normalt inte sådana betalningar till specifika länders 
regeringar.

Redovisa vad du betalar (”publish what you pay”) är en princip som är oundgänglig för att 
främja transparens och socialt ansvarstagande. Den är en förutsättning för att kunna ställa 
regeringar till svars för hur de använder sina resurser och för att öka dessa länders chanser till 
utveckling genom att bekämpa korruption och förbättra förvaltningen. Utan dessa siffror kan 
målet om god skatteförvaltning aldrig uppnås. Föredraganden för utskottet för internationell 
handel önskar att EU:s investerare visar den största transparens och socialt ansvarstagande när 
de bedriver verksamhet i tredjeländer.

Det verkar inte heller vara en förhastad åtgärd att införa krav på denna typ av rapportering för 
EU:s företag. Den pågående utvidgningen av värdländer som täcks av utvinningsindustrins 
initiativ för ökad öppenhet (EITI), liksom lagstiftnings- och regleringsinitiativ i andra delar av 
världen (t.ex. i Förenta staterna och Hong Kong) visar att tidpunkten är den rätta.

Genom att inta en ledande position i denna fråga vill Europeiska unionen uppmuntra sina 
viktigaste partner i G8 och andra att följa efter och anta liknande bestämmelser. I 
EITI-debatten har Europaparlamentet visat beslutsamhet när det gäller att stödja obligatoriska 
krav på rapportering för utvinnings- och avverkningssektorerna. 
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De ändringsförslag som föredraganden för fram i detta yttrande syftar till att förbättra 
redovisningskravens användbarhet, jämfört med kommissionens förslag, och att bygga på de 
krav som har införts i avsnitt 1504 i den amerikanska Dodd-Frank Act, i vilken det också 
finns ett ”redovisa vad du betalar-krav” för utvinnings- och avverkningssektorerna. Även i 
detta avseende är kommissionens förslag mycket uppskattat.

Tillämpningsområdena för de sektorer som omfattas av förslaget har försiktigt utvidgats för 
att åstadkomma ett effektivt instrument som kan användas i samband med nya internationella 
problemområden som t.ex. markrofferi och krav på mutor för att dela ut byggkontrakt. Det är 
lämpligt att täcka hela kedjan av inblandade enheter, inklusive samriskföretag. 

Föredraganden bedömer det som relevant att tröskeln för när en betalning ska rapporteras ska 
vara när betalningen är ”väsentlig för den mottagande myndigheten”, men anser att 
redovisningskravet ska gälla företag av alla storlekar och att endast beloppets ”väsentlighet” 
ska avgöra huruvida vissa projekt och företag ska undantas. Att bestämma tröskelvärdet är 
medlagstiftarnas uppgift och bör inte överlåtas till kommissionen genom en delegerad akt, 
såsom kommissionen föreslår. Föredraganden föreslår att tröskelvärdet ska fastställas till när 
de totala betalningarna i samband med ett vist projekt överskrider 100 000 EUR per år.

Till skillnad från kommissionens förslag kan företagen enligt de föreslagna amerikanska 
bestämmelserna inte slippa undan rapporteringskravet när informationen är svåråtkomlig eller 
när lagarna i värdstaten förbjuder offentliggörande. Därför vill föredraganden stryka det
undantaget för att nå överensstämmelse mellan EU:s och Förenta staternas bestämmelser och 
för att undvika att regeringar får ett incitament att införa ny lagstiftning som syftar till att 
dölja de betalningar som de tar emot.

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 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att sörja för ökad öppenhet om 
betalningar som görs till offentliga 
myndigheter bör stora företag och företag 
av allmänt intresse som är verksamma i 
utvinningsindustrin eller inom avverkning 
av primärskog27 i en särskild rapport
årligen redovisa väsentliga betalningar till
offentliga myndigheter i länder där de är 
verksamma. Sådana företag är 
verksamma i länder med rika 

(32) För att sörja för ökad öppenhet om 
betalningar som görs till regeringar och 
till lokala och regionala myndigheter ska
företag och företag av allmänt intresse i en 
rapport årligen redovisa betalningar till 
regeringar och till lokala och regionala
myndigheter i länder där de är verksamma. 
Rapporten ska inkludera viss 
bakgrundsinformation. Offentliggörandet 
av en sådan rapport är värdefullt för 
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naturresurser, särskilt mineraler, olja, 
naturgas samt primärskog. Rapporten bör
inkludera typer av betalningar jämförbara 
med dem som öppet redovisats av ett 
företag som deltar i utvinningsindustrins 
initiativ för ökad öppenhet (EITI).
Initiativet kompletterar också 
EU-handlingsplan för skogslagstiftningens 
efterlevnad (FLEGT – Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade)28 och 
EU-regelverket för timmer29, där det 
föreskrivs att de som handlar med 
timmerprodukter ska säkerställa att olagligt 
avverkat timmer inte kommer in på 
EU:s marknad.

investerare, som en hjälp för dem att fatta 
mer välinformerade beslut, och genom att 
förbättra företagsledning och 
ansvarstagande. Ett sådant 
offentliggörande syftar till att stödja god 
förvaltning inom skatteområdet och till att 
ta itu med och minska skatteflykt.
Rapporten ska redovisa uppgifter på 
landsnivå, med vissa ytterligare 
projektvisa rapporteringskrav för företag 
och företag av allmänt intresse som är 
verksamma inom utvinningsindustri, 
jordbruk, fiske, storskalig 
energiproduktion, byggsektorn, eller inom 
avverkning av primärskog. Initiativet 
kompletterar också EU-handlingsplanen 
för skogslagstiftningens efterlevnad 
(FLEGT – Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade)28 och 
EU-regelverket för timmer29, där det 
föreskrivs att de som handlar med 
timmerprodukter ska säkerställa att olagligt 
avverkat timmer inte kommer in på 
EU:s marknad.

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 requirements should apply to 
undertakings and public interest entities across all sectors and should be determined by the 
materiality of payments rather then the size of the undertaking. 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. 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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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Rapporteringen bör tjäna till att 
underlätta för offentliga myndigheter i 
resursrika länder att genomföra 
EITI:s principer och kriterier och gentemot 
sina medborgare redogöra för betalningar 
sådana offentliga myndigheter mottar från 
företag som är verksamma i 
utvinningsindustrin eller inom avverkning 
av primärskog inom sin jurisdiktion.
Rapporten bör ta med uppgifter på land-
och projektnivå, där ett projekt anses 
utgöra den lägsta nivån för en 
driftsredovisningsenhet och den nivå på 
vilken företagen upprättar löpande 
interna verksamhetsrapporter, som 
exempelvis en koncession, ett geografiskt 
avrinningsområde etc., och där 
betalningar avsatts för sådana projekt. I 
ljuset av det allmänna målet att främja god 
förvaltningssed i dessa länder, bör 
väsentlighetsbegreppet när det gäller
betalningar som ska rapporteras bedömas 
med beaktande av den mottagande 
offentliga förvaltningen. Olika kriterier 
för väsentlighet skulle kunna utformas, 
exempelvis som ett absolut belopp, eller ett 
tröskelvärde uttryckt i procent (som 
betalningar över en viss procent av ett 
lands BNP), och dessa kan definieras 
genom en delegerad akt. 
Rapporteringsbestämmelserna bör omfattas 
av en översyn och en rapport från 
kommissionen inom fem år efter det att 
direktivet träder i kraft. Översynen bör
beakta bestämmelsernas effektivitet och ta 
hänsyn till internationella utvecklingar, 
inbegripet konkurrensfrågor och tryggad 
energiförsörjning. Översynen bör också 
beakta de erfarenheter som upprättare och 
användare av betalningsinformationen gjort 
och överväga huruvida det vore lämpligt 

(33) Rapporteringen bör tjäna till att 
underlätta för regeringar att genomföra 
standarder för redovisningsskyldighet och 
transparens som minst motsvarar 
EITI:s principer och kriterier, och 
gentemot sina medborgare redogöra för 
betalningar som sådana regeringar och 
lokala och regionala myndigheter mottar. 
I rapporter från företag och företag av 
allmänt intresse som är verksamma i 
utvinningsindustrin, jordbruk, fiske, 
storskalig energiproduktion, byggsektorn, 
eller inom avverkning av primärskog ska 
betalningar till regeringar också redovisas 
projektvis, varvid ”projekt” avser en 
driftsenhet som upprättats utifrån en eller 
flera licenser, koncessioner, kontrakt eller 
andra specifika rättsliga avtal som ger 
upphov till skattemässiga eller 
skatteliknande förpliktelser. I ljuset av det 
allmänna målet att främja god 
förvaltningssed i dessa länder ska
tröskelvärdet för betalningar som anses så 
väsentliga att de ska rapporteras begränsas 
till projekt för vilka totalbeloppet 
överstiger 100 000 EUR.
Rapporteringsbestämmelserna ska omfattas 
av en översyn och en rapport från 
kommissionen inom fyra år efter det att 
detta direktiv träder i kraft. Översynen ska
beakta bestämmelsernas effektivitet och ta 
hänsyn till internationella utvecklingar, 
inbegripet konkurrensfrågor, tryggad 
livsmedelsförsörjning och tryggad 
energiförsörjning. Översynen ska också 
beakta de erfarenheter som upprättare och 
användare av betalningsinformationen gjort 
och överväga huruvida det vore lämpligt 
att ta med ytterligare betalningsuppgifter 
som effektiva skattesatser och uppgifter om 
mottagaren (t.ex. bankkontouppgifter).
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att ta med ytterligare betalningsuppgifter 
som effektiva skattesatser och uppgifter om 
mottagaren (t.ex. bankkontouppgifter).

Or. en

Motivering

Rapporterna kommer att vara till nytta för regeringarna i alla länder, inte bara i dem med 
stora resurser. Generellt sett är det tillräckligt med landsvis rapportering, och endast de 
särskilt specificerade sektorerna ska dessutom ta med en projektvis rapportering. 
Tröskelvärdet för när ett belopp är väsentligt ska inte slås fast i en delegerad akt, utan måste 
definieras av medlagstiftarna. Tillräckligt med uppgifter för att se över rapporteringssystemet 
bör finnas tillgängliga redan 4 år efter det att direktivet har trätt i kraft, istället för efter 5 år. 
Med tanke på den politiska samordningen ska översynen också omfatta tryggad 
livsmedelsförsörjning. 

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 36 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Företag med verksamhet i 
utvinningsindustrin: ett företag med 
verksamhet som inbegriper, upptäckt, 
utveckling och utvinning av mineraler, olja 
och naturgasfyndigheter enligt vad som 
avses i bilaga 1 avsnitt B -
Huvudgrupperna 05–08 i 
europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1893/200634.

1. Företag med verksamhet i 
utvinningsindustrin: ett företag med 
verksamhet som inbegriper prospektering, 
utforskning, upptäckt, utveckling,
utvinning och transport av mineraler, 
annan gruvdrift och stenbrytning, olja och 
naturgasfyndigheter enligt vad som avses i 
bilaga 1 avsnitt B - Huvudgrupperna 05–09
eller avsnitt H - Huvudgrupp 49.5 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1893/200634.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 36 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Företag med jordbruksverksamhet: ett 
företag med verksamhet som inbegriper 
koncessioner, landförvärv eller arrende, 
enligt vad som avses i bilaga I avsnitt A -
Huvudgrupp 01.1-01.7 i 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1893/2006.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 36 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Företag med fiskeriverksamhet: ett 
företag med verksamhet som inbegriper 
koncessioner, enligt vad som avses i 
bilaga I avsnitt A - Huvudgrupp 03 i 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1893/2006.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 36 – led 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Företag med verksamhet i storskalig 
energiproduktion: ett företag med 
verksamhet som inbegriper koncessioner, 
landförvärv eller arrende samt 
distribution, enligt vad som avses i 
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bilaga I avsnitt D - Huvudgrupp 35.1-35.2 
i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1893/2006.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 36 – led 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Företag med verksamhet i 
byggsektorn: ett företag med verksamhet 
som inbegriper koncessioner och kontrakt 
ingångna genom offentlig upphandling, 
enligt vad som avses i bilaga I avsnitt E -
Huvudgrupp 38.1-38.22 eller avsnitt F i 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1893/2006.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 36 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Projekt: motsvarar en särskild 
driftsredovisningsenhet på den lägsta nivå 
inom företaget på vilken löpande interna 
verksamhetsrapporter upprättas för att 
följa upp verksamheten.

4. Projekt: motsvarar en särskild 
driftsredovisningsenhet som bedriver 
verksamhet baserat på en eller flera 
licenser, koncessioner, kontrakt eller 
andra specifika rättsliga avtal som ger 
upphov till skattemässiga eller 
skatteliknande förpliktelser.

Or. en

Motivering

Det här ändringsförslaget ökar direktivets användbarhet, eftersom de rättsliga avtal som det 
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hänvisas till för projektdefinitionen är i allmänt bruk i de berörda sektorerna och deras 
särskilda kännetecken förstås utan problem, medan villkoren för den interna 
verksamhetsrapporteringen kan variera från ett företag till ett annat. 

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att stora
företag och alla företag av allmänt intresse 
som är verksamma inom 
utvinningsindustrin eller avverkning av 
primärskog upprättar och offentliggör en 
årlig rapport över betalningar som gjorts 
till offentliga myndigheter.

1. Medlemsstaterna ska kräva att företag 
och alla företag av allmänt intresse 
upprättar och offentliggör en årlig rapport 
över betalningar som gjorts till regeringar 
och till lokala och regionala myndigheter 
tillsammans med viss 
bakgrundsinformation enligt definitionen 
i artikel 38. Rapporten ska inbegripa 
upplysningar om de verksamheter som 
bedrivs av dotterföretag, intresseföretag, 
samriskföretag, fasta driftsställen och 
andra handelsarrangemang i en sådan 
utsträckning att de konsolideras i 
företagets eller den ifrågavarande 
enhetens årsredovisning.

Or. en

Motivering

Offentliggörandet av betalningar till regeringar tillsammans med viss bakgrundsinformation 
bör inte begränsas till utvinningsindustrin eller avverkning av primärskog. Som 
Europaparlamentet slog fast i sin resolution av den 8 mars 2011 om skatter och utveckling, är 
kvaliteten på den finansiella redovisningen av avgörande betydelse för en effektiv 
bekämpning av skatteflykt, och en hög kvalitet gynnar även investerare i alla sektorer, och 
bidrar därigenom till god förvaltning i skattefrågor i hela världen. Rapporteringen bör täcka 
de olika etablerade formerna inom ekonomisk verksamhet internationellt.  
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rapporten ska där så är väsentligt för 
den mottagande myndigheten specificera 
följande:

1. Rapporten ska specificera följande:

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De totala belopp, inklusive betalningar 
in natura, som har utbetalats till varje 
offentlig myndighet inom räkenskapsåret.

(a) De totala belopp, inklusive betalningar 
in natura, som har utbetalats till varje 
regering, inklusive lokala och regionala 
myndigheter, inom räkenskapsåret.

Or. en

Motivering

Ett antal betalningar sker på nivåer under centralregeringen, och bör omfattas av 
rapporteringen.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det totala beloppet per typ av 
betalning, inklusive betalningar in natura, 
som har utbetalats till varje offentlig 
myndighet under ett räkenskapsår.

(b) Det totala beloppet per typ av 
betalning, inklusive betalningar in natura, 
som har utbetalats till varje regering, 
inklusive lokala och regionala 
myndigheter, under ett räkenskapsår.
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Or. en

Motivering

Ett antal betalningar sker på nivåer under centralregeringen, och bör omfattas av 
rapporteringen.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om sådana betalningar har hänförts till 
ett specifikt projekt, det totala beloppet per 
typ av betalning, inklusive betalningar in 
natura, som har utbetalats för varje sådant 
projekt under ett räkenskapsår, samt det 
totala utbetalade beloppen för varje sådant 
projekt.

(c) För företag som är verksamma i
utvinningsindustrin, jordbruk, fiske, 
storskalig energiproduktion, byggsektorn, 
eller inom avverkning av primärskog och 
för vilka tröskelvärdet för betalningar som 
anses så väsentliga att de ska rapporteras 
överstiger 100 000 EUR totalt, om sådana 
betalningar har hänförts till ett specifikt 
projekt, det totala beloppet per typ av 
betalning, inklusive betalningar in natura, 
som har utbetalats för varje sådant projekt 
under ett räkenskapsår, samt det totala 
utbetalade beloppen för varje sådant 
projekt.

Or. en

Motivering

Projektvis redovisning bör begränsas till betalningar till regeringar från företag som är 
verksamma i utvinningsindustrin, jordbruk, fiske, storskalig energiproduktion, byggsektorn, 
eller inom avverkning av primärskog när totalbeloppet överstiger tröskelvärdet 100 000 EUR.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) nettoomsättning uppdelat efter 
verksamhetens huvudkategorier,
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Or. en

Motivering

Denna information behövs för investerare och skattemyndigheter för jämförelse mellan 
företags skattebetalningar och deras ekonomiska verksamhet, för att skapa en bättre 
förståelse för företagets skattebetalningar inom olika jurisdiktioner.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) produktionsvolymer uppdelat efter 
verksamhetens huvudkategorier,

Or. en

Motivering

Denna information behövs för investerare och skattemyndigheter för jämförelse mellan 
företags skattebetalningar och deras ekonomiska verksamhet, för att skapa en bättre 
förståelse för företagets skattebetalningar inom olika jurisdiktioner.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) kostnader för arbetskraft och antalet 
anställda,

Or. en

Motivering

Denna information behövs för investerare och skattemyndigheter för jämförelse mellan 
företags skattebetalningar och deras ekonomiska verksamhet, för att skapa en bättre 
förståelse för företagets skattebetalningar inom olika jurisdiktioner.
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) verksamhetens totala kostnad för 
likviditet,

Or. en

Motivering

Denna information behövs för investerare och skattemyndigheter för jämförelse mellan 
företags skattebetalningar och deras ekonomiska verksamhet, för att skapa en bättre 
förståelse för företagets skattebetalningar inom olika jurisdiktioner.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ce) fasta produktionstillgångar vid 
årsslutet tillsammans med tillhörande 
ackumulerad nedskrivning,

Or. en

Motivering

Denna information behövs för investerare och skattemyndigheter för jämförelse mellan 
företags skattebetalningar och deras ekonomiska verksamhet, för att skapa en bättre 
förståelse för företagets skattebetalningar inom olika jurisdiktioner.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1 – led cf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cf) nettovinst före skatt med tillhörande 
likvida medel och skatteutjämning på 
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bokföringsmässiga grunder,

Or. en

Motivering

Denna information behövs för investerare och skattemyndigheter för jämförelse mellan 
företags skattebetalningar och deras ekonomiska verksamhet, för att skapa en bättre 
förståelse för företagets skattebetalningar inom olika jurisdiktioner.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1 – led cg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cg) bokfört nettovärde av fysiska fasta 
tillgångar i varje land,

Or. en

Motivering

Denna information behövs för investerare och skattemyndigheter för jämförelse mellan 
företags skattebetalningar och deras ekonomiska verksamhet, för att skapa en bättre 
förståelse för företagets skattebetalningar inom olika jurisdiktioner.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) skatter på vinster, (b) skatter på vinster och den faktiskt 
tillämpade skattesatsen,

Or. en
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) betalningar till statliga 
säkerhetsstyrkor för säkerhetstjänster,

Or. en

Motivering

Denna information behövs för att investerarna ska kunna bedöma driftskostnaderna.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 42 för att specificera 
väsentlighetsbegreppet när det gäller 
betalningar.

4. De upplysningar som avses i punkt 1 
ska redovisas landsvis med undantag för 
de upplysningar som avses i led c, som ska 
redovisas projektvis, under förutsättning 
att de sammanlagda betalningar som 
tilldelas ett specifikt projekt överstiger 
100 000 EUR.

Or. en

Motivering

Definitionen av väsentlighet är av avgörande betydelse för redovisningskravens effektivitet 
och bör därför fastställas av medlagstiftarna i själva direktivet snarare än av kommissionen i 
en delegerad akt.



PA\895622SV.doc 17/18 PE485.873v01-00

SV

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Rapporten ska inte omfatta betalningar 
till offentliga förvaltningar i länder där 
offentliggörandet av denna typ av 
betalningar klart förbjuds i landets 
strafflagstiftning. I sådana fall ska 
företaget ange att det inte rapporterat 
betalningar i enlighet med punkterna 1–3 
och ange namnet på den berörda 
förvaltningen.

utgår

Or. en

Motivering

Enligt kommissionen förekommer knappast sådan lagstiftning. Regeringar bör inte 
uppmuntras att införa sådan lagstiftning som syftar till att dölja de betalningar som de tar 
emot.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat ska kräva att stora
företag och företag av allmänt intresse som 
är verksamma i utvinningsindustrin eller 
inom avverkning av primärskog och som 
faller under dess nationella lagstiftning 
upprättar en konsoliderad rapport över 
betalningar till offentliga myndigheter I 
enlighet med artiklarna 37 och 38 om det
moderföretaget är skyldigt att upprätta 
konsoliderade finansiella rapporter enligt 
vad som föreskrivs i artikel 23.1–23.6 I
detta direktiv.

1. En medlemsstat ska kräva att företag och 
företag av allmänt intresse som faller under 
dess nationella lagstiftning upprättar en 
konsoliderad rapport över betalningar till 
offentliga myndigheter i enlighet med 
artiklarna 37 och 38 om moderföretaget är 
skyldigt att upprätta konsoliderade 
finansiella rapporter enligt vad som 
föreskrivs i artikel 23.1–23.6 i detta 
direktiv. Denna rapport ska ingå i 
årsredovisningen.

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se över detta kapitels 
genomförande och effektivitet och 
rapportera om detta, i synnerhet vad gäller 
rapporteringskravens omfång och hur 
rapporteringen genomförs på projektbas. 
Översynen ska också beakta internationella 
utvecklingar och effekterna på 
konkurrenskraft och en trygg 
energiförsörjning. Den ska slutföras senast 
fem år efter den dag då detta direktiv 
träder i kraft. Rapporten ska läggas fram 
inför Europaparlamentet och rådet, där så 
är lämpligt åtföljd av ett lagförslag.

Kommissionen ska se över detta kapitels 
genomförande och effektivitet och 
rapportera om detta, i synnerhet vad gäller 
rapporteringskravens omfång och hur 
rapporteringen genomförs på projektbasis. 
Översynen ska också beakta internationella 
utvecklingar och effekterna på 
konkurrenskraft, tryggad 
livsmedelsförsörjning och en trygg 
energiförsörjning. Den ska också se över 
förteckningen över de sektorer för vilka 
redovisning krävs per projekt. Översynen 
ska slutföras senast fyra år efter den dag 
då detta direktiv träder i kraft. Rapporten 
ska läggas fram för Europaparlamentet och 
rådet, där så är lämpligt åtföljd av ett 
lagförslag.

Or. en


