
AD\1268035SV.docx PE736.462v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för rättsliga frågor

2021/0379(COD)

30.11.2022

YTTRANDE
från utskottet för rättsliga frågor

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av vissa 
direktiv vad gäller inrättandet av den europeiska gemensamma kontaktpunkten 
och denna kontaktpunkts funktionssätt
(COM(2021)0724 - C9-0437/2021 – 2021/0379(COD))

Föredragande av yttrande: Pascal Durand



PE736.462v02-00 2/12 AD\1268035SV.docx

SV

PA_Legam



AD\1268035SV.docx 3/12 PE736.462v02-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Finanssektorn och företagen genomgår en allt snabbare digital omvandling. 
Europeiska unionen har för avsikt att stödja denna utveckling genom att underlätta tillgången 
till uppgifter och dokument som blivit obligatoriska genom inrättandet av nya 
rapporteringsstandarder. Det är avgörande att information om företagens hållbarhet ingår i 
denna transparensinsats så att inte bara investerare utan även konsumenter får bättre 
information när de fattar investerings- eller köpbeslut. Ett effektivt sätt att uppnå detta är att 
inrätta en ”gemensam europeisk kontaktpunkt” eller ”Esap”, som bör underlätta tillgången till 
finansiell information och hållbarhetsinformation och som bör ha möjlighet att behandla dessa 
uppgifter maskinellt, när så är möjligt. 

JURI-utskottets föredragande för yttrandet föreslår en ändring av Esap-förordningen och 
omnibusdirektiven och omnibusförordningarna genom att fokus först och främst riktas mot de 
aspekter som rör formatet och överföringen av hållbarhetsdata, särskilt när nya 
rapporteringsskyldigheter införs genom direktivet om företagens hållbarhetsrapportering. 

För att säkerställa en smidig behandling av den information som tas emot eller sammanställs 
av insamlingsorganen och som görs tillgänglig i Esap fastställs i förordningen vissa krav som 
specificerar formatet för denna information och en första förteckning över metadata som ska 
tillhandahållas.

Det är viktigt att viss hållbarhetsinformation, till exempel klimatomställningsplaner eller viss 
information om bolagsstyrning, inte bara finns tillgänglig online i de digitaliserade 
förvaltningsrapporterna utan också kan nås via Esap-sökverktyget som metadata. På samma 
sätt är graden av bestyrkande av åtaganden för hållbarhetsrevision – begränsad eller rimlig – 
viktig för att bedöma tillförlitligheten hos de uppgifter som företagen tillhandahåller och de 
framsteg de gör när det gäller att uppnå en nivå av hållbarhetsrapportering som är likvärdig 
med nivån på den finansiella rapporteringen. Denna information bör därför integreras i 
sökverktyget med hjälp av särskild metadata.

För att underlätta snabb hämtning och extraktion av data kommer det att bli nödvändigt att 
utforma funktionerna i programmeringsgränssnittet och att ta fram en förteckning över 
digitala taggar och metadata som ska införas, utöver dem som redan krävs enligt den 
föreslagna förordningen. I detta syfte kommer den gemensamma kommittén för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna, dvs. Esma, EBA och Eiopa) att 
ansvara för utarbetandet av förslag till tekniska standarder. European Financial Reporting 
Advisory Group (Efrag) bör, med tanke på sin centrala roll i utvecklingen av standarder för 
hållbarhetsrapportering, involveras i urvalet och utvecklingen av dessa nya funktioner, särskilt 
när det gäller att fastställa kraven på tillgänglighetsformat för hållbarhetsinformation och 
valet av maskinläsbara taggar i förvaltningsrapporterna.

Dessutom överväger Europeiska kommissionen att tillämpa användaravgifter över en viss 
mängd och frekvens av dataanvändning i den gemensamma kontaktpunkten. Föredraganden 
föreslår att sådana avgifter även ska tillämpas när de tillgängliga uppgifterna (åter)används för 
kommersiella ändamål. Fri tillgång till information bör gälla i alla andra fall. I detta avseende 
bör Esma offentliggöra tröskelvärdena för datavolym och överföringsfrekvens över vilka 
avgifter tas ut. Esma bör också kunna identifiera de användare som har använt en stor mängd 
information eller regelbundet uppdaterat information, eller som avser att kommersiellt 
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vidareutnyttja data. En individuell digital deklaration förefaller lämplig för att på ett 
tillförlitligt sätt identifiera dessa användare. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I handlingsplanen för 
kapitalmarknadsunionen15 föreslår 
kommissionen att en europeisk gemensam 
kontaktpunkt (den gemensamma 
kontaktpunkten eller kontaktpunkten) ska 
inrättas för att allmänheten ska få bättre 
tillgång till finansiell och icke-finansiell 
information om enheter. I kommissionens 
strategi för digitalisering av finanssektorn16 
beskrivs i allmänna drag hur EU kan stödja 
den digitala omställningen inom 
finanssektorn under de kommande åren och 
framför allt främja datadriven innovation. I 
strategin för att finansiera omställningen 
till en hållbar ekonomi17 ger kommissionen 
hållbar finansiering en central plats i 
finanssystemet som ett viktigt medel för att 
få till stånd den gröna omställningen av 
EU:s ekonomi som en del i den gröna 
given18.

(1) I handlingsplanen för 
kapitalmarknadsunionen15 föreslår 
kommissionen att en europeisk gemensam 
kontaktpunkt (den gemensamma 
kontaktpunkten eller kontaktpunkten) ska 
inrättas för att allmänheten ska få bättre 
tillgång till finansiell och icke-finansiell 
information om enheter i enlighet med vad 
som krävs i befintlig lagstiftning. I 
kommissionens strategi för digitalisering 
av finanssektorn16 beskrivs i allmänna drag 
hur EU kan stödja den digitala 
omställningen inom finanssektorn under de 
kommande åren och framför allt främja 
datadriven innovation. I strategin för att 
finansiera omställningen till en hållbar 
ekonomi17 ger kommissionen hållbar 
finansiering en central plats i 
finanssystemet som ett viktigt medel för att 
få till stånd den gröna omställningen av 
EU:s ekonomi som en del i 
den gröna given18.

_________________ _________________
15 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén: En 
kapitalmarknadsunion för människor och 
företag – en ny handlingsplan, 24.9.2020, 
COM(2020) 590 final.

15 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén: 
En kapitalmarknadsunion för människor 
och företag – en ny handlingsplan, 
24.9.2020, COM(2020) 590 final.
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16 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén: Meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén om en 
strategi för digitalisering av finanssektorn i 
EU, 24.9.2020, COM(2020) 591 final.

16 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén: 
Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén om en 
strategi för digitalisering av finanssektorn i 
EU, 24.9.2020, COM(2020) 591 final.

17 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén, Strategi för att 
finansiera omställningen till en hållbar 
ekonomi, 6.7.2021, COM(2021) 390 final.

17 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén, 
Strategi för att finansiera omställningen till 
en hållbar ekonomi, 6.7.2021, 
COM(2021) 390 final.

18 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén, Den 
europeiska gröna given, 11.12.2019, 
COM(2019) 640 final.

18 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén, 
Den europeiska gröna given, 11.12.2019, 
COM(2019) 640 final.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den gemensamma europeiska 
kontaktpunkten ska inrättas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) XXX/XXX [Esap-förordningen]19 i 
syfte att ge beslutsfattare inom ekonomi 
och samhälle enkel tillgång till information 
så att de kan fatta välgrundade beslut som 
gör att marknaden fungerar effektivt. Att 
införa gemensamma europeiska 
dataområden i viktiga sektorer, som 
finanssektorn, skulle tjäna det syftet. 
Finansvärlden förväntas genomgå en 
digital omställning de kommande åren, och 
unionen bör stödja detta, särskilt genom att 
främja datadriven innovation. Att ge 
hållbar finansiering en central plats i 

(2) Den gemensamma europeiska 
kontaktpunkten ska inrättas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) XXX/XXX [Esap-förordningen]19 i 
syfte att ge beslutsfattare inom ekonomi 
och samhälle enkel tillgång till information 
så att de kan fatta välgrundade beslut som 
gör att marknaden fungerar effektivt. Att 
införa gemensamma europeiska 
dataområden i viktiga sektorer, särskilt 
finanssektorn, skulle tjäna det syftet. 
Finansvärlden förväntas genomgå en 
digital omställning de kommande åren, och 
unionen bör stödja detta, särskilt genom att 
främja datadriven innovation. Att ge 
hållbar finansiering en central plats i 
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finanssystemet är ett viktigt medel för att vi 
ska klara den gröna omställningen av 
unionens ekonomi. För att den gröna 
omställningen ska komma till stånd genom 
hållbar finansiering är det viktigt att 
investerare lätt kan få tag på information 
om företags hållbarhet så att de kan fatta 
investeringsbeslut på goda grunder. Därför 
måste allmänheten få bättre tillgång till 
finansiell och icke-finansiell information 
om fysiska och juridiska personer som är 
skyldiga att offentliggöra information eller 
som frivilligt lämnar in finansiell och 
hållbarhetsrelaterad information om sin 
ekonomiska verksamhet till ett 
insamlingsorgan (enheter). Ett effektivt sätt 
att åstadkomma detta på EU-nivå är att 
inrätta en central plattform, en gemensam 
europeisk kontaktpunkt, där all relevant 
information finns att tillgå elektroniskt.

finanssystemet är ett viktigt medel för att vi 
ska klara den gröna omställningen av 
unionens ekonomi och säkerställa att inga 
enskilda personer eller platser lämnas 
utanför. För att den gröna omställningen 
ska komma till stånd genom hållbar 
finansiering är det viktigt att investerare 
lätt kan få tag på information om företags 
hållbarhet så att de kan fatta 
investeringsbeslut på goda grunder. Därför 
måste allmänheten få bättre tillgång till 
finansiell och icke-finansiell information 
om fysiska och juridiska personer som är 
skyldiga att offentliggöra information eller 
som frivilligt vill lämna in finansiell 
och/eller hållbarhetsrelaterad information 
om sin ekonomiska verksamhet till ett 
insamlingsorgan (enheter). Ett effektivt sätt 
att åstadkomma detta på EU-nivå är att 
inrätta en central plattform, en gemensam 
europeisk kontaktpunkt, där all relevant 
information som ska göras tillgänglig i 
enlighet med unionslagstiftningen finns 
att tillgå elektroniskt.

_________________ _________________
19 [Publikationsbyrån: Infoga tillhörande 
fotnot: fullständig titel och hänvisning till 
EUT].

19 [Publikationsbyrån: Infoga tillhörande 
fotnot: fullständig titel och hänvisning till 
EUT].

Ändringsförslag 3
Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) .../... [direktivet finns 
i dokument 2021/0104 (COD)]* om 
företagens hållbarhetsrapportering 
utvidgades skyldigheten att lämna 
information om miljöfrågor, sociala 
frågor och styrningsfrågor till alla stora 
företag och, i viss utsträckning, till alla 
företag vars värdepapper är upptagna till 
handel på en reglerad marknad i unionen, 
utom mikroföretag. Samma skyldighet 
omfattar även tredjelandsföretag som 
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bedriver en betydande verksamhet på 
unionens territorium och som har ett 
dotterföretag eller en filial i unionen, i 
syfte att säkerställa företagens 
ansvarsskyldighet när det gäller deras 
inverkan på människor och miljö samt 
lika villkor för företag som är verksamma 
i unionen. Direktiv (EU) .../... [direktivet 
finns i dokument 2021/0104 (COD)] 
tydliggör de kategorier av information 
som behövs och inför 
rapporteringsstandarder, inbegripet 
kravet att informationen ska vara 
maskinläsbar när det gäller företag 
baserade i unionen, och dessa 
skyldigheter bör nu även anpassas till 
finansiella rapporter. För att säkerställa 
konsekvens och lika villkor med de krav 
som gäller för unionsföretag bör liknande 
krav gälla för tredjelandsföretag som 
bedriver en betydande verksamhet på 
unionens territorium.
_________________
* Europaparlamentets och rådets 
direktiv .../... av den .../... om ändring av 
direktiv 2013/34/EU, direktiv 
2004/109/EG, direktiv 2006/43/EG och 
förordning (EU) nr 537/2014 vad gäller 
företagens hållbarhetsrapportering 
(OJ L [...], […], s. […]).

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke -1a (nytt)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 29d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande artikel 29d ska införas:
”Artikel 29d

Ett enhetligt elektroniskt 
rapporteringsformat
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1. De företag som omfattas av kraven 
i artikel 19a i detta direktiv ska utarbeta 
sina finansiella rapporter och sina 
förvaltningsberättelser i det elektroniska 
rapporteringsformat som anges i artikel 3 
i kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/815* och märka sin 
hållbarhetsrapportering, inbegripet de 
upplysningar som föreskrivs i artikel 8 i 
förordning (EU) 2020/852, i enlighet med 
det elektroniska rapporteringsformat som 
anges i den delegerade förordningen.
2. De moderföretag som omfattas av 
kraven i artikel 29a ska utarbeta sina 
koncernredovisningar och sina 
förvaltningsberättelser för koncernen i det 
elektroniska rapporteringsformat som 
anges i artikel 3 i delegerad förordning 
(EU) 2019/815 och märka sin 
hållbarhetsrapportering, inbegripet de 
upplysningar som fastställs i artikel 8 i 
förordning (EU) 2020/852, i enlighet med 
det elektroniska rapporteringsformat som 
anges i den delegerade förordningen.

____________

* Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/815 av den 17 december 2018 
om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska 
tillsynsstandarder för specificering av ett 
enhetligt elektroniskt rapporteringsformat 
(EUT L 143, 29.5.2019, s. 1).”.

Ändringsförslag 5
Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 1
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 33a – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den 1 januari 2025 
ska medlemsstaterna säkerställa att de 
företag som avses i artiklarna 19a och 29a 

1. Från och med den 1 januari 2025 
ska medlemsstaterna säkerställa att de 
företag som avses i artiklarna 19a och 29a 
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när de offentliggör de vederbörligen 
godkända årsbokslut, 
förvaltningsberättelser, 
koncernredovisningar och 
förvaltningsberättelser för koncerner, 
revisionsberättelser och rapporter om 
betalningar till offentliga myndigheter 
enligt artiklarna 30 och 42 i detta direktiv 
lämnar in dessa vederbörligen godkända 
årsbokslut, förvaltningsberättelser, 
koncernredovisningar och 
förvaltningsberättelser för koncerner, 
revisionsberättelser och rapporter om 
betalningar till offentliga myndigheter till 
det insamlingsorgan som avses i punkt 3 i 
denna artikel för åtkomlighet i den 
gemensamma europeiska kontaktpunkt 
som har inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) XX/XXXX [Esap-förordningen]*.

och, från 2028, artikel 40a när de 
offentliggör vederbörligen godkända 
årsbokslut, förvaltningsberättelser, 
hållbarhetsrapporter, 
koncernredovisningar och 
förvaltningsberättelser för koncerner, 
revisionsberättelser och rapporter om 
betalningar till offentliga myndigheter 
enligt artiklarna 30, 40a och 42 i detta 
direktiv lämnar in dessa vederbörligen 
godkända årsbokslut, 
förvaltningsberättelser, 
koncernredovisningar och 
förvaltningsberättelser för koncerner, 
revisionsberättelser och rapporter om 
betalningar till offentliga myndigheter till 
det insamlingsorgan som avses i punkt 3 i 
denna artikel för åtkomlighet i den 
gemensamma europeiska kontaktpunkt 
som har inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) XX/XXXX [Esap-förordningen]*. 

_____________________ ____________

* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) XX/XXXX om inrättande 
av en europeisk gemensam kontaktpunkt 
som ger centraliserad tillgång till offentlig 
information som rör finansiella tjänster, 
kapitalmarknader och hållbarhet (EUT 
L […], […], s. […]).

* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) XX/XXXX om inrättande 
av en europeisk gemensam kontaktpunkt 
som ger centraliserad tillgång till offentlig 
information som rör finansiella tjänster, 
kapitalmarknader och hållbarhet 
(EUT L […], […], s. […]).

Ändringsförslag 6
Förslag till direktiv
Artikel 9 – led 1
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 33a – punkt 1 – stycke 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Alla namn på företaget som den 
inlämnade informationen avser.

i) Alla namn på företaget som den 
inlämnade informationen avser, i 
förekommande fall inbegripet namnet på 
de dotterföretag som identifierats i 
enlighet med artikel 29a.4.
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Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Artikel 9 – led 1
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 33a – punkt 1 – stycke 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Företagets identifieringskod för 
juridiska personer enligt den specifikation 
som tagits fram i enlighet med artikel 7.4 i 
förordning (EU) XX/XXXX [Esap-
förordningen].

ii) Företagets identifieringskod för 
juridiska personer, och om tillämpligt när 
det gäller ett moderföretag, dess 
dotterföretags identifieringskod för 
juridiska personer, enligt den specifikation 
som tagits fram i enlighet med artikel 7.4 i 
förordning (EU) XX/XXXX 
[Esap-förordningen].
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