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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med henstillinger til Kommissionen om virksomheders due diligence og 
virksomhedsansvar
(2020/2129(INL))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til sine beslutninger af 25. oktober 2016 om virksomheders ansvar for 
alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande (2015/2315(INI))1, af 27. 
april 2017 om EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (2016/2140(INI))2 og af 
29. maj 2018 om bæredygtig finansiering (2018/2007(INI))3,

– der henviser til De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, 
vedtaget i 2015, navnlig de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG),

– der henviser til FN's "Protect, Respect and Remedy"-ramme for erhvervslivet og 
menneskerettighederne fra 2008,

– der henviser til De Forenede Nationers vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder fra 20114,

– der henviser til OECD's retningslinjer for multinationale selskaber5,

– der henviser til OECD's vejledning om due diligence for ansvarlig forretningsadfærd6, 

– der henviser til OECD's vejledning om due diligence for ansvarlige forsyningskæder i 
beklædnings- og fodtøjssektoren7,

– der henviser til OECD's vejledning om due diligence for ansvarlige forsyningskæder for 
mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder8,

– der henviser til OECD-FAO's retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder inden for 
landbruget9,

– der henviser til OECD's vejledning om due diligence for ansvarlig forretningsadfærd for 

1 P8_TA(2016)0405.
2 P8_TA(2017)0196.
3 P8_TA(2018)0215.
4 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.
5 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines.
6 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
7 http://www.oecd.org/industry/inv/mne/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm.
8 https://www.oecd.org/corporate/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-
conflict-affected-and-high-risk-areas-9789264252479-en.htm.
9 https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm.
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institutionelle investorer10,

– der henviser til ILO-erklæringen fra 1998 om fundamentale principper og rettigheder i 
arbejdslivet og opfølgningen heraf11,

– der henviser til ILO's trepartserklæring fra 2017 om principperne for multinationale 
virksomheder og socialpolitik12, 

– der henviser til FN's pjece om kønsdimensioner af de vejledende principper om 
erhvervslivet og menneskerettigheder13, 

– der henviser til Parisaftalen af 12. december 2015, 

– der henviser til EU's handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst14,

– der henviser til EU's grønne pagt15, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 
om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse 
virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF 
og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF16 
(regnskabsdirektivet),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 
2014 om ændring af Rådets direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af 
ikkefinansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner17 (direktivet om ikkefinansiel rapportering),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/828 af 17. maj 2017 
om ændring af direktiv 2007/36/EF for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktivt 
ejerskab18 (direktivet om aktionærrettigheder),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 
2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten19 
(whistleblowerdirektivet),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. 
november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle 

10 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
11 https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm.
12 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.
13 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender_Booklet_Final.pdf.
14 COM(2018) 097 final.
15 COM(2019) 640 final.
16 EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19.
17 EUT L 330 af 15.11.2014, s. 1.
18 EUT L 132 af 20.5.2017, s. 1.
19 EUT L 305 af 26.11.2019, s. 17.
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tjenesteydelser20 (oplysningsforordningen),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 
2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om 
ændring af forordning (EU) 2019/208821 (taksonomiforordningen), 

– der henviser til Kommissionens retningslinjer for ikke-finansiel rapportering (metode til 
rapportering af ikke-finansielle oplysninger)22 og til Kommissionens retningslinjer for 
ikke-finansiel rapportering: Tillæg om rapportering af klimarelaterede oplysninger23,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 
2017 om fastlæggelse af due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-
importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder24 (forordningen om mineraler fra 
konfliktramte områder),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 
20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der markedsfører træ og 
træprodukter25 ( træforordningen),

– der henviser til den franske lov nr. 2017-399 om en årvågenhedspligt for 
moderselskaber og ordregivende virksomheder26,

– der henviser til den nederlandske lov om indførelse af en pligt til at udvise omhu med 
henblik på at undgå levering af varer og tjenester, som er produceret under anvendelse 
af børnearbejde27,

– der henviser til undersøgelsen fra Generaldirektoratet for Unionens Eksterne Politikker 
fra februar 2019 med titlen "Access to legal remedies for victims of corporate human 
rights abuses in third countries"28, 

– der henviser til undersøgelsen udført for Kommissionen om due diligence-krav gennem 
forsyningskæden29, 

– der henviser til undersøgelsen udført for Kommissionen om direktørers pligter og 
bæredygtig virksomhedsledelse30,  

– der henviser til briefingerne fra Generaldirektoratet for Unionens Eksterne Politikker fra 

20 EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1.
21 EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13.
22 EUT C 215 af 5.7.2017, s. 1.
23 EUT C 209 af 20.6.2019, s. 1.
24 EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1.
25 EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23.
26 Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d'ordre, JORF n°0074 af 28. marts 2017.
27 Wet van 24 oktober 2019 n. 401 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering 
van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid).
28 EP Temaafdelingen for Eksterne Forbindelser, PE 603.475 - februar 2019.
29 Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere, januar 2020.
30 Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere, juli 2020.
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juni 2020 med titlen "EU Human Rights Due Diligence Legislation: Monitoring, 
Enforcement and Access to Justice for Victims"31 og "Substantive Elements of Potential 
Legislation on Human Rights Due Diligence"32,

– der henviser til forretningsordenens artikel 47 og 54,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at globaliseringen af den økonomiske aktivitet i mange tilfælde har 
givet anledning til og forværret negative indvirkninger på menneskerettighederne, 
herunder sociale rettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøet og staters good 
governance;  

B. der henviser til, at virksomheder bør respektere menneskerettighederne, miljøet og good 
governance og ikke bør forårsage eller bidrage til negative indvirkninger i denne 
henseende;  

C. der henviser til, at covid-19-krisen har udstillet nogle af de alvorlige ulemper ved 
globale forsyningskæder og vist, hvor let det er for visse virksomheder at flytte negative 
virkninger af deres forretningsaktiviteter til andre jurisdiktioner; 

D. der henviser til, at der ifølge ILO-statistikker på verdensplan findes omkring 25 mio. 
ofre for tvangsarbejde, 152 mio. ofre for børnearbejde, 2,78 mio. dødsfald årligt som 
følge af arbejdsrelaterede sygdomme og 374 mio. ikkedødelige arbejdsrelaterede 
kvæstelser årligt; der henviser til, at ILO har vedtaget adskillige konventioner til 
beskyttelse af arbejdstagerne, men at det stadig halter med at gennemføre dem, navnlig 
hvad angår arbejdsmarkederne i udviklingslande; 

E. der henviser til, at denne alarmerende situation har udløst en debat om, hvordan 
virksomheder kan gøres mere bevidste om de negative indvirkninger, som de forårsager 
eller bidrager til; 

F. der henviser til, at denne debat bl.a. har ført til vedtagelse af rammer og standarder for 
due diligence inden for FN, OECD og ILO; der henviser til, at disse standarder 
imidlertid er frivillige og derfor kun har haft begrænset effekt;

G. der henviser til, at det ifølge en undersøgelse fra Kommissionen i dag kun er 37 % af 
virksomhedsrespondenterne, der gennemfører due diligence med hensyn til miljø og 
menneskerettigheder, og kun 16 % dækker hele forsyningskæden; 

H. der henviser til, at nogle medlemsstater, herunder Frankrig og Nederlandene, har 
vedtaget lovgivning for at forbedre virksomhedsansvaret og har indført obligatoriske 
rammer for due diligence; 

I. der henviser til, at EU allerede har vedtaget lovgivning, som vedrører due diligence, 
herunder forordningen om mineraler fra konfliktramte områder og træforordningen; 

1. er af den opfattelse, at frivillige standarder for due diligence har alvorlige 

31 EP Temaafdelingen for Eksterne Forbindelser, PE 603.505 - juni 2020.
32 EP Temaafdelingen for Eksterne Forbindelser, PE 603.504 - juni 2020.
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begrænsninger, og at EU snarest bør vedtage minimumskrav til virksomheder om at 
afdække, forebygge, indstille, modvirke, overvåge, oplyse om, registrere, håndtere og 
afhjælpe risici for menneskerettigheder, miljø og governance i hele deres værdikæde; er 
af den opfattelse, at dette vil være gavnligt for interessenterne såvel som for 
virksomhederne i form af harmonisering, retssikkerhed og lige vilkår; understreger, at 
dette vil forbedre EU-virksomheders omdømme og EU's ry som den, der sætter 
standarden; 

2. minder om, at due diligence primært er en forebyggende mekanisme, og at 
virksomhederne først og fremmest bør forpligtes til at afdække risici eller negative 
indvirkninger og vedtage politikker og foranstaltninger til at håndtere dem; fremhæver, 
at hvis en virksomhed forårsager eller bidrager til en negativ indvirkning, bør den sørge 
for afhjælpning;

3. understreger, at overtrædelser af menneskerettighederne og brud på sociale og 
miljømæssige standarder kan være en følge af en virksomheds egne aktiviteter eller af 
dens forretningsforbindelsers aktiviteter; understreger derfor, at due diligence bør 
omfatte hele værdikæden;

4. er af den opfattelse, at en kommende obligatorisk EU-ramme for due diligence bør være 
bred og omfatte alle virksomheder, som er underlagt en medlemsstats lovgivning eller 
etableret på Unionens territorium, herunder virksomheder, som leverer finansielle 
produkter og tjenester, uanset deres størrelse eller sektor, og uanset om de er offentligt 
ejede eller kontrollerede virksomheder; 

5. er af den opfattelse, at små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder kan 
have behov for mindre omfattende og formaliserede due diligence-procedurer, og at en 
forholdsmæssig tilgang bl.a. kan tage hensyn til sektor, virksomhedens størrelse, 
konteksten for dens aktiviteter, dens forretningsmodel, dens position i værdikæder og 
arten af dens produkter og tjenester; 

6. understreger, at due diligence-strategier bør være i overensstemmelse med målene for 
bæredygtig udvikling og EU's politikmål inden for menneskerettigheder og miljø, 
herunder den europæiske grønne pagt og EU's internationale politik;

7. understreger, at due diligence ikke bør være en afkrydsningsmanøvre, og at due 
diligence-strategier bør tage højde for, at risici er dynamiske af natur; er af den 
opfattelse, at disse strategier bør omfatte enhver faktisk eller potentiel negativ 
indvirkning, men at den enkelte risikofaktors alvor dog bør vurderes inden for 
rammerne af en prioriteringspolitik;

8. fremhæver, at sund due diligence kræver, at alle interessenter inddrages og høres 
effektivt og meningsfuldt; 

9. bemærker, at koordinering på sektorniveau kan gør due diligence-bestræbelserne mere 
konsistente og effektive;

10. er af den opfattelse, at medlemsstaterne for at håndhæve due diligence bør udpege 
nationale myndigheder med henblik på at udveksle bedste praksis samt at føre tilsyn og 
pålægge sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner i alvorlige tilfælde; 
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11. mener, at klagemekanismer på virksomhedsniveau kan give mulighed for effektive 
tiltag på et tidligt niveau, forudsat at de er lovlige, tilgængelige, forudsigelige, 
retfærdige, gennemsigtige og forenelige med menneskerettighederne; 

12. er endvidere af den opfattelse, at virksomheder for at give ofre mulighed for at opnå 
afhjælpning bør holdes ansvarlige for de skader, som virksomhederne under deres 
kontrol har forårsaget eller bidraget til i tilfælde, hvor sidstnævnte i forbindelse med 
deres forretningsforbindelse med førstnævnte har begået overtrædelser af internationalt 
anerkendte menneskerettigheder eller har forårsaget skade på miljøet;

13. er af den opfattelse, at gennemførelse af due diligence ikke bør fritage virksomheder for 
ansvar for de skader, de har forårsaget eller bidraget til; mener dog også, at det at have 
en robust due diligence-procedure på plads kan hjælpe virksomhederne med at undgå at 
gøre skade;

14. er af den opfattelse, at EU-domstolenes jurisdiktion i overensstemmelse med 
betragtningerne om ofres ret til afhjælpning i FN's "Protect, Respect and Remedy"-
ramme bør udvides til virksomhedsrelaterede civile søgsmål mod EU-virksomheder 
vedrørende skader forvoldt i deres værdikæde på grund af overtrædelser af 
menneskerettighederne; anser det endvidere for nødvendigt at indføre et forum 
necessitatis i EU-retten for at give ofre, som risikerer at blive nægtet adgang til 
retfærdighed, adgang til en domstol;

15. understreger, at ofre for virksomhedsrelaterede negative indvirkninger ofte ikke er 
tilstrækkeligt beskyttet af lovgivningen i det land, hvor skaden blev forvoldt; mener i 
denne forbindelse, at ofre for overtrædelser af menneskerettighederne, som begås af 
EU-virksomheder, bør kunne vælge lovgivningen i et retssystem med høje 
menneskerettighedsstandarder, f.eks. lovgivningen det sted, hvor den sagsøgte 
virksomhed har hjemsted;

16. anmoder om, at Kommissionen snarest fremsætter et lovforslag om obligatorisk due 
diligence for forsyningskæder i henhold til anbefalingerne i bilaget; mener, uden at dette 
berører detaljerede aspekter af det kommende lovforslag, at artikel 50, artikel 83, stk. 2, 
og artikel 114 TEUF bør vælges som retsgrundlag for forslaget;

17. finder, at den retsakt, der anmodes om, er uden finansielle følgevirkninger for EU's 
budget;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning og de ledsagende henstillinger til 
Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes regeringer og nationale parlamenter.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING:
HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER 

ANMODES OM

I. HENSTILLINGER VEDRØRENDE UDARBEJDELSEN AF EUROPA-
PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM VIRKSOMHEDERS DUE 
DILIGENCE OG VIRKSOMHEDSANSVAR 

ORDLYDEN AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om virksomheders due diligence og 
virksomhedsansvar 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 50, 
artikel 83, stk. 2, og artikel 114,

under henvisning til Europa-Parlamentets anmodning til Europa-Kommissionen1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,
efter den almindelige lovgivningsprocedure,

og ud fra følgende betragtninger:

(1) Debatten om virksomheders ansvar med hensyn til menneskerettigheder tog fart i 
1990'erne, hvor udflytninger inden for produktion af beklædning og fodtøj henledte 
opmærksomheden på de dårlige arbejdsvilkår, som mange arbejdstagere i de globale 
værdikæder arbejdede under. Samtidig rykkede mange olie-, gas- og mineselskaber ud 
i stadig mere fjerntliggende egne, hvor de oprindelige samfund ofte blev forflyttet 
uden behørig høring eller kompensation.

(2) På baggrund af de stigende påvisninger af overtrædelser af menneskerettighederne og 
ødelæggelse af miljøet voksede interessen for at sikre, at virksomhederne respekterede 
menneskerettighederne, navnlig når de agerede i lande med svage retssystemer og 
svag retshåndhævelse, og for at holde dem ansvarlige for at forårsage eller bidrage til 
skader. Det var på denne baggrund, at FN's Menneskerettighedsråd i 2008 hilste 
"Protect, Respect and Remedy"-rammen velkommen. Denne ramme hviler på tre 
søjler, nemlig for det første statens pligt til at beskytte mod tredjeparts, herunder 
virksomheders, overtrædelser af menneskerettighederne, gennem passende politikker, 
lovgivning og afgørelser, for det andet virksomheders ansvar for at respektere 
menneskerettighederne, hvilket vil sige at agere med due diligence for at undgå at 

1 EUT ...
2 EUT ...



PE657.191v01-00 10/33 PR\1212406DA.docx

DA

overtræde andres rettigheder og håndtere eventuelle negative indvirkninger, og for det 
tredje bedre adgang for ofre til effektive retsmidler, både retslige og udenretslige.

(3) Denne ramme blev fulgt ved FN's Menneskerettighedsråds vedtagelse af de vejledende 
principper om erhvervslivet og menneskerettigheder i 2011. De vejledende principper 
indførte den første globale standard for "due diligence" og gjorde det muligt for 
virksomheder at omsætte deres ansvar for at respektere menneskerettighederne til 
praksis. Efterfølgende udviklede andre internationale organisationer due diligence-
standarder baseret på FN's vejledende principper.  OECD's retningslinjer for 
multinationale virksomheder fra 2011 refererer i vidt omfang til due diligence, og 
OECD har udviklet retningslinjer for at hjælpe virksomhederne med at gennemføre 
due diligence inden for specifikke sektorer og forsyningskæder. I 2018 vedtog OECD 
en generel vejledning om due diligence for ansvarlig forretningsadfærd. Tilsvarende 
vedtog Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) i 2017 trepartserklæringen om 
principper for multinationale virksomheder og socialpolitik, som opfordrer 
virksomheder til at gennemføre mekanismer for due diligence med henblik på at 
afdække, forebygge, modvirke og gøre rede for, hvordan de håndterer deres 
virksomheds faktiske og potentielle negative indvirkninger med hensyn til 
internationalt anerkendte menneskerettigheder.

(4) Virksomhederne har således i dag adgang til et betydeligt antal internationale due 
diligence-instrumenter, som kan hjælpe dem med at leve op til deres ansvar for at 
respektere menneskerettighederne. Det er vanskeligt at overvurdere vigtigheden af 
disse instrumenter for virksomheder, som tager deres pligt til at respektere 
menneskerettigheder alvorligt, men frivilligheden forringer deres effektivitet, og de 
har da også vist sig at have begrænset effekt, idet kun et begrænset antal virksomheder 
frivilligt indfører due diligence med hensyn til menneskerettigheder i forbindelse med 
deres egne og deres forretningsforbindelsers aktiviteter. Respekten for 
menneskerettighederne spiller fortsat en marginal rolle i virksomhedernes politikker 
og strategier. Dette forværres af, at mange virksomheder har et overdrevet fokus på 
kortsigtet profitmaksimering.

(5) I lyset af den frivillige due diligences begrænsninger har Unionen vedtaget 
obligatoriske due diligence-rammer inden for specifikke områder med henblik på at 
bekæmpe finansieringen af terror og afskovning. I 2010 vedtog Unionen 
træforordningen3, som pålægger operatører, som markedsfører træ og træprodukter på 
det indre marked, due diligence-krav og forpligter forhandlere i forsyningskæden til at 
give grundlæggende oplysninger om deres leverandører og kunder med henblik på at 
forbedre sporbarheden af træ og træprodukter. Forordningen fra 2017 om mineraler fra 
konfliktramte områder4 opretter et EU-system for due diligence-praksis i 
forsyningskæden for at indskrænke væbnede gruppers og sikkerhedsstyrkers 
muligheder for at handle med tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld.

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).
4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af due diligence-
forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører 
fra konfliktramte områder og højrisikoområder (EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1).
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(6) En mere generel tilgang blev taget med direktivet om ikke-finansiel rapportering5, som 
pålægger visse store virksomheder en forpligtelse til at indberette deres politikker med 
hensyn til miljømæssige, sociale og medarbejderrelaterede anliggender, respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af korruption og bestikkelse, herunder due 
diligence. Dette direktivs anvendelsesområde er imidlertid begrænset, og forpligtelsen 
er baseret på et princip om "efterlevelse eller begrundelse".

(7) I nogle medlemsstater har behovet for at øge virksomhedernes opmærksomhed på 
menneskerettigheder og miljø- og governancehensyn ført til vedtagelse af national 
lovgivning om due diligence. I Nederlandene forpligter loven om due diligence med 
hensyn til børnearbejde virksomheder, som opererer på det nederlandske marked, til at 
undersøge, om der er begrundet mistanke om, at de leverede varer eller tjenester er 
blevet produceret under anvendelse af børnearbejde, og til at vedtage og gennemføre 
en handlingsplan, hvis der er begrundet mistanke herom. I Frankrig forpligter loven 
om moderselskabers og ordregivende virksomheders pligt til årvågenhed visse store 
virksomheder til at vedtage en plan for due diligence med henblik på at afdække og 
forebygge risici for menneskerettigheder, sundhed, sikkerhed og miljø, som forårsages 
af virksomheden, dens datterselskaber eller leverandører. I mange andre 
medlemsstater diskuteres det at indføre obligatoriske due diligence-krav for 
virksomheder.

(8) For at sikre lige vilkår bør virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til internationale standarder omdannes til en 
lovbestemt pligt på EU-niveau. Ved at koordinere garantierne for beskyttelse af 
menneskerettighederne, miljøet og good governance vil dette direktiv sikre, at alle 
virksomheder, som opererer på det indre marked, er underlagt harmoniserede 
minimumsforpligtelser for due diligence, hvilket vil forbedre det indre markeds 
funktion. 

(9) Indførelsen af obligatoriske due diligence-krav på EU-niveau vil være til gavn for 
virksomhederne med hensyn til harmonisering, retssikkerhed og lige vilkår, og den vil 
give de virksomheder, der er underlagt kravene, en konkurrencefordel, eftersom 
samfundene i stigende omfang kræver af virksomheder, at de bliver mere etiske og 
bæredygtige. Ved at sætte en europæisk standard for due diligence kan dette direktiv 
bidrage til at fremme udviklingen af en global standard for ansvarlig 
virksomhedsadfærd.

(10)Dette direktiv tilsigter at forebygge og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, governance og miljø gennem hele forsyningskæden samt at 
sikre, at virksomheder kan drages til ansvar for disse risici, og at enhver, som har lidt 
skade i denne henseende, har adgang til effektive retsmidler.

(11)Dette direktiv bør ikke hindre medlemsstaterne i at opretholde eller indføre yderligere 
generelle eller sektorspecifikke due diligence-krav, forudsat at de ikke forringer den 
effektive anvendelse af de due diligence-krav, som fastsættes i dette direktiv. Dette 
direktiv tilsigter ikke at erstatte allerede gældende EU-lovgivning om due diligence 

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014 om ændring af direktiv 2013/34/EU 
for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse 
store virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 15.11.2014, s. 1).
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eller at udelukke indførelse af yderligere sektorspecifik EU-lovgivning, og det bør 
derfor gælde, uden at det berører yderligere due diligence-krav i sektorspecifik EU-
lovgivning, navnlig forordning (EU) nr. 995/20106 og forordning (EU) 2017/8217.  
Med henblik herpå fastsætter dette direktiv en lovvalgsregel. I tilfælde af uløselig 
uforenelighed bør den sektorspecifikke lovgivning være gældende.  

(12)Gennemførelsen af direktivet bør på ingen måde anvendes som begrundelse for at 
sænke det generelle niveau for beskyttelse af menneskerettighederne eller miljøet. Den 
bør navnlig ikke berøre andre eksisterende rammer for ansvar i forbindelse med 
underleverandører, udstationering eller ansvar i forsyningskæden. Den omstændighed, 
at en virksomhed har opfyldt sine due diligence-forpligtelser i henhold til dette 
direktiv, fritager den ikke fra dens forpligtelser i henhold til andre gældende 
ansvarsrammer, og retssager mod virksomheden på grundlag af andre gældende 
ansvarsrammer bør derfor ikke afvises med henvisning til denne omstændighed. 

(13)Direktivet gælder for alle virksomheder, som er underlagt en medlemsstats lovgivning 
eller etableret på Unionens territorium, uanset deres størrelse eller sektor, og uanset 
om de er private eller statsejede. Alle økonomiske sektorer, herunder den finansielle 
sektor, er omfattet af dette direktiv.

(14)Due diligence-proceduren indeholder en vis forholdsmæssighed, eftersom denne 
proces er betinget af de risici, en virksomhed er udsat for. Dette indebærer, at mange 
små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder kan have brug for mindre 
omfattende og formaliserede due diligence-procedurer. En virksomhed, som efter at 
have gennemført en risikovurdering konkluderer, at den ikke afdækker nogen risici i 
sine forretningsforbindelser, behøver blot at udfylde og indgive en erklæring, som 
under alle omstændigheder bør revideres, hvis der sker ændringer i virksomhedens 
operationer eller den kontekst, den opererer i. Mikrovirksomheder i de fleste sektorer 
er oftest udsat for lave risici i deres forretningsforbindelser, og det anses derfor for 
hensigtsmæssigt at lade medlemsstaterne afgøre, om mikrovirksomheder bør være 
undtaget fra anvendelsen af dette direktivs krav.

(15)For virksomheder, som ejes eller kontrolleres af staten, bør opfyldelsen af deres due 
diligence-forpligtelser indebære, at de indkøber tjenester fra virksomheder, som har 
opfyldt due diligence-forpligtelser. Medlemsstaterne opfordres til ikke at yde 
ekstraordinær statsstøtte til virksomheder, som ikke opfylder målene for dette direktiv.

(16)Due diligence defineres i dette direktiv som den proces, som en virksomhed indfører 
med henblik på at afdække, forebygge, indstille, modvirke, overvåge, oplyse om, 
registrere, håndtere og afhjælpe risici for menneskerettigheder, herunder sociale 
rettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøet, herunder klimaforandringer, og 
governance, som følge af såvel virksomhedens egne som dens forretningsforbindelsers 
aktiviteter.  

6 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 (EØS-relevant tekst) (EUT L 295 af 12.11.2010, 
s. 23).
7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af due diligence-
forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører 
fra konfliktramte områder og højrisikoområder (EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1).
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(17)Med hensyn til menneskerettigheder oplister direktivet en række instrumenter, som 
virksomheder bør overveje, når de vurderer deres potentielle risici. Listen er ikke 
udtømmende, og virksomheder opfordres stærkt til at overveje andre 
menneskerettighedsinstrumenter, som vil sætte dem i stand til at gennemføre en 
fuldstændig due diligence-procedure med henblik på at forebygge enhver risiko for 
menneskerettighederne. 

(18)Miljømæssige risici er ofte tæt knyttet til risici for menneskerettighederne. FN's 
særlige rapportør om menneskerettigheder og miljø har udtalt, at retten til liv, 
sundhed, fødevarer, vand og udvikling og retten til et sikkert, rent, sundt og 
bæredygtigt miljø er nødvendige forudsætninger for at kunne udøve 
menneskerettighederne fuldt ud; desuden anerkendte FN's Generalforsamling i sin 
resolution 64/292 retten til sikkert og rent drikkevand og sanitet som en menneskeret. 
Covid-19-pandemien har ikke blot understreget betydningen af et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø, men også vigtigheden af, at virksomheder sikrer, at de ikke forårsager 
eller bidrager til sundhedsrisici i deres værdikæder. Disse rettigheder bør derfor være 
omfattet af lovgivningen. 

(19)Direktivet opstiller en ikke-udtømmende liste over miljørisici. For at bidrage til intern 
sammenhæng i EU-lovgivningen og skabe retssikkerhed er denne liste baseret på 
forordning (EU) 2020/852 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige 
investeringer, hvori virksomheder kan finde vejledning i at vurdere deres risici. 

(20)Dette direktiv forpligter også virksomheder til at gennemføre due diligence med 
henblik på at forebygge en eventuel negativ indvirkning på good governance i de 
lande, regioner og territorier, hvor de udfører deres erhvervsaktiviteter. 
Virksomhederne bør navnlig efterleve OECD's konvention til bekæmpelse af 
bestikkelse og træffe foranstaltninger til at forhindre, at der øves uretmæssig 
indflydelse på offentligt ansatte med henblik på at opnå privilegier eller unfair 
særbehandling i strid med loven. Virksomheder bør også afstå fra upassende 
påvirkning af lokale politiske aktiviteter og bør nøje overholde den gældende 
skattelovgivning.

(21)Risici for miljø, governance og menneskerettigheder er ikke kønsneutrale. 
Virksomhederne bør tilskyndes til at integrere kønsperspektivet i deres due diligence-
procedurer. De kan finde vejledning i FN's pjece om kønsdimensioner af de 
vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder. 

(22)Virksomheders negative indvirkning på eller overtrædelse af menneskerettigheder og 
sociale og miljømæssige standarder kan være en følge af deres egne eller deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter, navnlig leverandører, underleverandører og 
investeringsmodtagende virksomheder. For at være effektiv bør virksomheders due 
diligence omfatte hele værdikæden.

(23)Due diligence er primært en forebyggende mekanisme, som forpligter virksomheder til 
at afdække potentielle eller faktiske negative indvirkninger og til at vedtage politikker 
og foranstaltninger til at indstille, forebygge, modvirke, overvåge, oplyse om, 
adressere og afhjælpe dem, samt til at redegøre for, hvordan de håndterer disse 
indvirkninger. Virksomhederne bør forpligtes til at udarbejde et dokument, hvori de 
forklarer deres due diligence-strategi med henvisning til hvert enkelt af disse trin. 
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Denne due diligence-strategi bør være behørigt integreret i virksomhedens generelle 
virksomhedsstrategi.

(24)Due diligence bør ikke være en afkrydsningsmanøvre, men bør bestå af en løbende 
vurdering af risiciene, som er dynamiske og kan ændre sig som følge af nye 
forretningsforbindelser eller ændrede forhold. Virksomhederne bør derfor løbende 
overvåge deres due diligence-strategier og tilpasse dem efter behov. Disse strategier 
bør dække enhver faktisk eller potentiel negativ indvirkning, selv om der bør tages 
hensyn til risikoens alvor, hvis det er nødvendigt at indføre en prioriteringspolitik.

(25)Virksomhederne bør først forsøge at adressere og løse en potentiel eller faktisk risiko i 
samarbejde med interessenter. Hvis dette forsøg ikke lykkes, og det bliver en 
mulighed, at virksomheden ansvarligt må forlade samarbejdet, bør virksomheden også 
overveje de potentielle negative virkninger af denne beslutning og træffe passende 
foranstaltninger til at håndtere dem. 

(26)Sund due diligence kræver, at alle interessenter høres effektivt og meningsfuldt, og at 
navnlig fagforeninger inddrages behørigt. Høring og inddragelse af interessenter kan 
hjælpe virksomhederne med at afdække risici mere præcist og med at opstille en mere 
effektiv due diligence-strategi. Dette direktiv kræver derfor høring og inddragelse af 
interessenter på alle trin af due diligence-proceduren. Desuden kan høringen og 
inddragelsen af dem bidrage til at modstå pres fra finansielle markeder og kortsigtede 
investorer og give en stemme til dem, der har en stærk interesse i virksomhedens 
bæredygtighed på lang sigt. Inddragelse af interessenter kan bidrage til at forbedre 
virksomhedernes resultater og rentabilitet på lang sigt, idet deres øgede bæredygtighed 
ville have positive samlede økonomiske effekter.

(27)Begrebet "interessent" bør fortolkes bredt og omfatte alle personer, hvis rettigheder og 
interesser kan blive påvirket af virksomhedens beslutninger; dette inkluderer, men er 
ikke begrænset til, arbejdstagere, lokalsamfund, oprindelige folk, 
borgersammenslutninger og aktionærer og organisationer, hvis vedtægtsmæssige 
formål er at sikre, at menneskerettigheder og sociale rettigheder, miljøstandarder og 
good governance-standarder bliver respekteret, herunder fagforeninger og 
civilsamfundsorganisationer. 

(28)For at undgå risikoen for, at kritiske interessenters stemmer ikke bliver hørt eller bliver 
marginaliseret i due diligence-proceduren, giver direktivet interessenter en ret til 
sikker og meningsfuld høring med hensyn til virksomhedens due diligence-strategi og 
sikrer behørig inddragelse af fagforeninger.

(29)Klageprocedurerne bør sikre, at whistlebloweres anonymitet, sikkerhed og fysiske og 
juridiske integritet beskyttes, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2019/1937.

(30)Dette direktiv forpligter virksomhederne til at gøre enhver nødvendig indsats for at 
identificere alle virksomhedens leverandører. For at være fuldt ud effektiv bør due 
diligence ikke være begrænset til det nærmeste led nedad og opad i forsyningskæden, 
men bør omfatte alle leverandører og underleverandører, navnlig dem, som 
virksomheden under due diligence-proceduren eventuelt har udpeget som særligt 
risikofyldte. Dette direktiv anerkender imidlertid, at ikke alle virksomheder har de 
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samme ressourcer eller evner til at identificere alle deres leverandører, og det gør 
derfor denne forpligtelse afhængig af principperne om rimelighed og proportionalitet, 
hvilket virksomhederne under ingen omstændigheder bør fortolke som et påskud for 
ikke at opfylde deres pligt til at gøre enhver nødvendig indsats i denne forbindelse.

(31)For at sikre, at due diligence bliver indlejret i en virksomheds kultur og struktur, er det 
nødvendigt, at medlemmerne af virksomhedens administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer har ansvaret for at vedtage og gennemføre due diligence-
strategien. Bestyrelsen bør have den fornødne viden, uddannelse og erfaring i due 
diligence-anliggender. Direktivet kræver, at store virksomheder skal have et 
rådgivende udvalg, hvis ekspertise i due diligence-anliggender bør komme 
virksomheden til gavn. Dette direktiv kræver også, at lønpolitikker bringes i 
overensstemmelse med dette direktivs mål.

(32)Koordinering af virksomhedernes due diligence-indsats på sektorniveau kan gøre deres 
due diligence-strategier mere konsistente og effektive. Til dette formål fastsætter 
direktivet, at medlemsstaterne kan tilskynde til vedtagelse af handlingsplaner for due 
diligence på sektorniveau. For at undgå, at interessenters holdninger bliver ignoreret, 
indeholder direktivet et krav om, at interessenter skal være med til at definere disse 
planer.  

(33)For at være effektiv bør en due diligence-ramme omfatte klagemekanismer på 
virksomheds- eller sektorniveau, og for at sikre, at disse mekanismer er effektive, bør 
det sikres, at interessenter bliver inddraget.  Disse mekanismer bør give interessenter 
mulighed for at give udtryk for bekymringer og bør fungere som advarselssystemer, 
der kan oplyse om risici på et tidligt tidspunkt. Klagemekanismer bør give de berørte 
mulighed for at stille forslag om, hvordan virksomheden kan håndtere risici. De bør 
også være berettigede til at foreslå en passende afhjælpning, når de bliver gjort 
opmærksom på, at virksomheden har forårsaget eller bidraget til skade. 

(34)Medlemsstaterne bør udpege en eller flere nationale myndigheder til at føre tilsyn med, 
at virksomhederne gennemfører deres due diligence-forpligtelser korrekt, samt sikre at 
dette direktiv gennemføres korrekt. Disse nationale myndigheder bør være berettiget 
til at udføre passende kontroller, enten på eget initiativ eller på grundlag af klager fra 
interessenter og tredjeparter, og til at pålægge bøder med henblik på at sikre, at 
virksomhederne opfylder lovgivningens krav; på EU-plan bør Kommissionen oprette 
et europæisk udvalg bestående af kompetente myndigheder.

(35)Hvis en virksomhed gentagne gange bevidst eller ved grov uagtsomhed overtræder de 
nationale bestemmelser, som vedtages i overensstemmelse med dette direktiv, bør 
dette udgøre en strafbar handling.

(36)De nationale myndigheder opfordres til at samarbejde og dele information med 
OECD's nationale kontaktpunkter i deres lande.

(37)I overensstemmelse med FN's vejledende principper bør gennemførelse af due 
diligence med hensyn til menneskerettigheder ikke i sig selv fritage virksomheder for 
deres ansvar for at forårsage eller bidrage til overtrædelser af menneskerettighederne 
eller skader på miljøet. En robust due diligence-procedure kan imidlertid hjælpe 
virksomhederne med at undgå at forårsage eller bidrage til at gøre skade.
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(38)Retten til effektive retsmidler er en internationalt anerkendt menneskerettighed, der er 
fastsat i artikel 8 i verdenserklæringen om menneskerettigheder og i artikel 2, stk. 3, i 
den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, og den er også 
blandt EU's grundlæggende rettigheder (chartrets artikel 47). Staterne har pligt til 
gennem retslige, administrative, lovgivningsmæssige eller andre passende 
foranstaltninger at sikre, at de personer, der er berørt af virksomhedsrelaterede 
menneskerettighedskrænkelser, har adgang til effektive retsmidler, hvilket der også 
mindes om i FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne. I 
dette direktiv henvises der derfor specifikt til denne forpligtelse i overensstemmelse 
med FN's grundlæggende principper og retningslinjer for retten til oprejsning og 
erstatning til ofre for grove krænkelser af den internationale 
menneskerettighedslovgivning og alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret.

(39)Medlemsstaterne bør indføre yderligere lovgivning for at sikre, at virksomhederne kan 
drages til ansvar for skader forvoldt af virksomheder under deres kontrol i tilfælde, 
hvor de i forbindelse med deres erhvervsaktivitet har begået overtrædelser af 
internationalt anerkendte menneskerettigheder eller internationale miljøstandarder. De 
bør dog ikke drages til ansvar, hvis de kan bevise, at de har truffet alle rimelige 
foranstaltninger for at undgå tabet eller skaden, eller at skaden ville være indtrådt, selv 
hvis alle rimelige foranstaltninger var blevet truffet. Ved indførelsen af ansvarsregler 
bør medlemsstaterne overveje at vedtage passende forældelsesfrister og indføre 
princippet om, at omkostninger betales af den tabende part.

(40)For at skabe klarhed og sikkerhed og konsistens i virksomhedernes praksis, navnlig 
små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder, pålægger dette direktiv 
Kommissionen at udarbejde retningslinjer i samarbejde med medlemsstaterne og 
OECD og med bistand fra en række specialiserede agenturer. Der findes allerede en 
række retningslinjer om due diligence, som er udarbejdet af internationale 
organisationer, og som Kommissionen kan anvende som reference, når den udvikler 
retningslinjer i henhold til dette direktiv specifikt for EU-virksomheder. Som 
supplement til generelle retningslinjer, som kan vejlede SMV'er i anvendelsen af due 
diligence i deres operationer, bør Kommissionen udarbejde sektorspecifikke 
retningslinjer og udgive en liste over landespecifikke faktablade, som opdateres 
regelmæssigt, med henblik på at hjælpe virksomhederne med at vurdere risikoen for 
deres erhvervsaktiviteter i et givet område. Disse faktablade bør navnlig oplyse, hvilke 
af de lister over konventioner og traktater, der er opført i direktivets artikel 3, et givet 
land har tiltrådt.

VEDTAGET FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1 
Genstand og mål

1. Dette direktiv har til formål at sikre, at virksomheder, som opererer på det indre marked, 
opfylder deres forpligtelse til at respektere menneskerettighederne, miljøet og good governance 
og ikke forårsager eller bidrager til risici for menneskerettighederne, miljøet og good 
governance i deres egen og deres forretningsforbindelsers aktiviteter.
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Til dette formål indfører direktivet minimumskrav for virksomheder med hensyn til at afdække, 
forebygge, indstille, modvirke, overvåge, oplyse om, registrere, håndtere og afhjælpe de risici 
for menneskerettigheder, miljø og governance, som disse aktiviteter kan indebære. Ved at 
koordinere garantier for beskyttelsen af menneskerettigheder, miljø og good governance sigter 
disse due diligence-krav mod at forbedre det indre markeds funktion.  

2. Dette direktiv sigter endvidere mod at sikre, at virksomheder kan drages til ansvar for deres 
negative indvirkning på menneskerettigheder, miljø og governance gennem hele deres 
værdikæde. 

3. Dette direktiv berører ikke yderligere due diligence-krav i sektorspecifik EU-lovgivning, 
navnlig forordning (EU) nr. 995/20108 og forordning (EU) 2017/8219. 

I tilfælde af uløselig uforenelighed er den sektorspecifikke lovgivning gældende.  

4. Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan opretholde eller indføre 
yderligere generelle eller sektorspecifikke due diligence-krav, forudsat at de ikke forringer den 
effektive anvendelse af de due diligence-krav, som fastsættes i dette direktiv. 

5. Gennemførelsen af direktivet må på ingen måde anvendes som begrundelse for at sænke det 
generelle niveau for beskyttelse af menneskerettighederne og miljøet. Navnlig berører dets 
anvendelse ikke andre eksisterende rammer for ansvar i forbindelse med underleverandører, 
udstationering eller ansvar i forsyningskæden.

Artikel 2 
Anvendelsesområde

1. Dette direktiv gælder for alle virksomheder, som er underlagt en medlemsstats lovgivning 
eller etableret på Unionens territorium. 

2. Det gælder også for virksomheder med begrænset ansvar, som er underlagt en ikke-
medlemsstats lovgivning, og som ikke er etableret på Unionens territorium, hvis de opererer på 
det indre marked med salg af varer eller levering af tjenesteydelser. En virksomhed, som er 
underlagt en ikke-medlemsstats lovgivning, og som ikke er etableret på Unionens territorium, 
anses for at overholde dette direktiv, hvis den opfylder de due diligence-krav, som fastsættes 
ved dette direktiv, således som de er gennemført i lovgivningen i den medlemsstat, hvor den 
opererer. 

3. Medlemsstaterne kan undtage mikrovirksomheder som defineret i direktiv 2013/34/EU fra 
anvendelse af forpligtelserne i dette direktiv. 

Artikel 3

8 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 (EØS-relevant tekst) (EUT L 295 af 12.11.2010, 
s. 23).
9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af due diligence-
forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører 
fra konfliktramte områder og højrisikoområder (EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1).
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Definitioner

I dette direktiv forstås ved: 

- "due diligence": den proces, som en virksomhed indfører med henblik på at afdække, indstille, 
forebygge, modvirke, overvåge, oplyse om, registrere, håndtere og afhjælpe risici for 
menneskerettigheder, herunder sociale rettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøet, herunder 
klimaforandringer, og for governance, både som følge af virksomhedens egne aktiviteter og 
dens forretningsforbindelsers aktiviteter  

- "interessenter": enkeltpersoner og grupper af enkeltpersoner, hvis rettigheder eller interesser 
kan blive påvirket af de risici for menneskerettigheder, miljø og good governance, som udgår 
fra en virksomhed eller dens forretningsforbindelser, samt organisationer, hvis 
vedtægtsmæssige formål er at forsvare menneskerettigheder, herunder sociale rettigheder og 
arbejdstagerrettigheder, miljø og good governance, og omfatter, men er ikke begrænset til, 
arbejdstagere og deres repræsentanter, lokalsamfund, oprindelige folk, 
borgersammenslutninger, fagforeninger, civilsamfundsorganisationer og virksomhedernes 
aktionærer

- "forretningsforbindelser": en virksomheds netværk af forbindelser med forretningspartnere og 
andre enheder i hele dens værdikæde, og enhver anden ikke-statslig eller statslig enhed, som er 
direkte knyttet til virksomhedens erhvervsaktiviteter, produkter eller tjenester 

- "leverandør": alle forretningsforbindelser, som leverer et produkt eller en tjeneste til en 
virksomhed, enten direkte eller indirekte 

- "underleverandør": alle forretningsforbindelser, som udfører en tjeneste eller en aktivitet, som 
er nødvendig for udførelsen af en anden virksomheds operationer

- "værdikæde": alle en virksomheds aktiviteter, operationer, forretningsforbindelser og 
investeringskæder i eller uden for EU. Værdikæder omfatter enheder, som virksomheden har 
en direkte eller indirekte forretningsforbindelse til, opad og nedad, og som enten a) leverer 
produkter eller tjenester, som bidrager til virksomhedens egne produkter eller tjenester, eller b) 
modtager produkter eller tjenester fra virksomheden

- "risiko": en potentiel eller faktisk negativ indvirkning på enkeltpersoner, grupper af 
enkeltpersoner og andre organisationer i forbindelse med menneskerettigheder, herunder 
sociale rettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøet og good governance 

- "risiko for menneskerettigheder": enhver potentiel eller faktisk negativ indvirkning, som kan 
skade enkeltpersoners eller grupper af enkeltpersoners fulde udøvelse af menneskerettigheder 
i forhold til internationalt anerkendte menneskerettigheder, hvilket som minimum forstås som 
de rettigheder, der er udtrykt i de internationale grundlæggende 
menneskerettighedsinstrumenter, FN's menneskerettighedsinstrumenter vedrørende 
rettigheder for personer tilhørende særligt sårbare grupper eller samfund, og principperne om 
grundlæggende rettigheder i ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på 
arbejdspladsen samt rettighederne i ILO's konvention om foreningsfrihed og effektiv 
anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger, ILO's konvention om afskaffelse af alle 
former for tvangsarbejde, ILO's konvention om effektiv afskaffelse af børnearbejde og ILO's 
konvention om afskaffelse af diskrimination med hensyn til ansættelse og beskæftigelse. De 
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omfatter endvidere, men er ikke begrænset til, negative indvirkninger i forhold til andre 
rettigheder, som er anerkendt i en række ILO-konventioner, herunder foreningsfrihed, 
mindstealder, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og ligeløn, samt de rettigheder, der er 
anerkendt i konventionen om barnets rettigheder, det afrikanske charter om menneskers og 
folks rettigheder, den amerikanske menneskerettighedskonvention, den europæiske 
menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt, Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder samt nationale forfatninger og love om anerkendelse eller 
gennemførelse af menneskerettigheder

- "risiko for miljøet": enhver potentiel eller faktisk negativ indvirkning, som kan skade retten 
til et sundt miljø, uanset om den er midlertidig eller varig, og uanset dens omfang, varighed 
eller hyppighed. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, negative indvirkninger på klimaet, 
bæredygtig anvendelse af naturressourcer samt biodiversitet og økosystemer. Disse risici 
omfatter klimaforandringer, luft- og vandforurening, afskovning, tab af biodiversitet og 
udledning af drivhusgasser 

- "risiko for governance": enhver potentiel eller faktisk negativ indvirkning på good governance 
i et land, en region eller et territorium. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, manglende 
overholdelse af OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, kapitel VII om 
bekæmpelse af bestikkelse, opfordring til bestikkelse og afpresning, og principperne i OECD's 
konvention om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske embedsmænd i internationale 
forretningstransaktioner samt tilfælde af korruption og bestikkelse, hvor en virksomhed udøver 
upassende indflydelse på eller kanaliserer upassende økonomiske fordele til embedsmænd med 
henblik på at opnå fordele eller unfair særbehandling i strid med loven, herunder situationer, 
hvor en virksomhed bliver upassende involveret i lokale politiske aktiviteter, yder ulovlige 
kampagnebidrag eller ikke overholder de gældende skatteregler.   

Artikel 4
Due diligence-strategi

1. Medlemsstaterne fastsætter regler, som sikrer, at virksomhederne gennemfører due diligence 
med hensyn til risici for menneskerettigheder, miljø og governance i deres operationer og 
forretningsforbindelser. 

2. Virksomhederne skal løbende afdække og ved hjælp af en passende overvågningsmetode 
vurdere, om deres operationer og forretningsforbindelser forårsager eller bidrager til risici for 
menneskerettigheder, miljø eller governance.

3. Hvis en virksomhed konkluderer, at den ikke forårsager eller bidrager til risici, skal den 
offentliggøre en erklæring herom, som skal omfatte dens risikovurdering, og som skal revideres 
i tilfælde af, at der opstår nye risici, eller i tilfælde af, at virksomheden går ind i nye 
forretningsforbindelser, som kan medføre risici.

4. Hvis en virksomhed afdækker risici, skal den oprette en due diligence-strategi. Due diligence-
strategien skal:

i) specificere de risici, som virksomheden har afdækket som sandsynligt forekommende i dens 
operationer og forretningsforbindelser, og disses grad af alvor og hastende karakter
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ii) offentliggøre detaljerede, relevante og meningsfulde oplysninger om virksomhedens 
værdikæde, herunder navne, placeringer og andre relevante oplysninger vedrørende 
datterselskaber, leverandører og forretningspartnere i virksomhedens værdikæde

iii) angive de politikker og foranstaltninger, som virksomheden agter at træffe med henblik på 
at bringe disse risici til ophør, forebygge eller modvirke dem 

iv) fastsætte en prioriteringspolitik for tilfælde, hvor virksomheden ikke er i stand til at håndtere 
alle risici samtidig. Virksomhederne skal tage hensyn til de forskellige tilstedeværende risicis 
grad af alvor og hastende karakter, risicienes omfang og størrelse og eventuelle uoprettelighed 
og om nødvendigt anvende prioriteringspolitikken under håndteringen af dem 

 v) angive den metode, der er anvendt til at definere strategien, herunder de interessenter, der 
er blevet hørt.

5. Virksomhederne skal træffe alle rimelige foranstaltninger til at identificere 
underleverandører og leverandører i hele deres værdikæde. 

6. Virksomhederne skal angive, hvordan deres due diligence-strategi forholder sig til og indgår 
i deres virksomhedsstrategi, deres politikker, herunder indkøbspolitikker, og procedurer. 

7. En virksomheds datterselskaber eller selskaber, som kontrolleres af en virksomhed, anses for 
at overholde forpligtelsen til at fastlægge en due diligence-strategi, hvis deres moderselskab 
eller kontrollerende selskab inkluderer dem i deres due diligence-strategi. 

8. Virksomhederne skal gennemføre due diligence i deres værdikæder, som er forholdsmæssig 
og hensigtsmæssig for deres særlige omstændigheder, navnlig deres sektor, deres 
forsyningskædes størrelse og længde, virksomhedens størrelse, kapacitet, ressourcer og 
indflydelse. 

9. Virksomhederne skal ved hjælp af kontraktbestemmelser og vedtagelse af adfærdskodekser 
sikre, at deres forretningsforbindelser indfører og gennemfører politikker for 
menneskerettigheder, miljø og governance, som er i overensstemmelse med deres due 
diligence-strategi. 

10. Virksomhederne skal jævnligt kontrollere, at deres underleverandører og leverandører 
opfylder deres forpligtelser i henhold til stk. 9.  

Artikel 5 
Inddragelse af fagforeninger og høring af interessenter 

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomhederne i god tro gennemfører effektive, meningsfulde 
og informerede høringer med interessenter, når de udarbejder og implementerer deres due 
diligence-strategi, på en måde, som passer til deres størrelse og deres aktiviteters art og 
kontekst, og sikrer navnlig, at fagforeninger har ret til på det relevante niveau at blive inddraget 
i udarbejdelsen og implementeringen af due diligence-strategien i et loyalt samarbejde med 
deres virksomhed. 
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2. Medlemsstaterne sikrer, at interessenter har ret til at kræve af virksomheden, at de bliver hørt 
som omhandlet i stk. 1. 

3. Virksomheden skal indføre effektive beskyttelsesmekanismer og foranstaltninger for at sikre, 
at berørte eller potentielt berørte interessenter ikke udsættes for risiko som følge af deres 
deltagelse i de i stk. 1 omhandlede høringer.

4. Høringer med oprindelige folk skal gennemføres i overensstemmelse med internationale 
menneskerettighedsstandarder, herunder standarden for frit, forudgående og informeret 
samtykke, og respektere oprindelige folks ret til selvbestemmelse. 

5. Arbejdstagere eller deres repræsentanter skal informeres om og høres vedrørende deres 
virksomheds due diligence-strategi i henhold til direktiv 2002/14/EF om indførelse af en 
generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab, 
direktiv 2009/38/EF om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg og Rådets direktiv 
2001/86/EF om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab 
(SE) for så vidt angår medarbejderindflydelse.

6. Medlemsstaterne sikrer, at interessenter og fagforeninger kan indbringe sagen for den 
kompetente nationale myndighed, hvis en virksomhed nægter at gennemføre høringer med 
interessenter, undlader at inddrage fagforeninger i et loyalt samarbejde eller ikke informerer og 
hører arbejdstagere eller deres repræsentanter behørigt.

Artikel 6
Offentliggørelse og kommunikation af due diligence-strategien

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomhederne gør deres due diligence-strategi offentligt 
tilgængelig på en tilgængelig og gratis måde, navnlig på virksomhedernes hjemmesider.

2. Virksomhederne skal kommunikere deres due diligence-strategi til deres arbejdstagere og 
forretningsforbindelser og til en af de nationale kompetente myndigheder, som udpeges i 
henhold til artikel 14. 

3. Medlemsstaterne etablerer en central platform og sikrer, at virksomhederne uploader deres 
due diligence-strategi eller den i artikel 4 omhandlede erklæring til denne platform. 

Artikel 7
Offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed

Dette direktiv berører ikke visse virksomheders forpligtelser i henhold til direktiv 2013/34/EU 
til i ledelsesberetningen at medtage en ikke-finansiel redegørelse, herunder en beskrivelse af 
virksomhedens politikker i forhold til, som minimum, miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettighederne, 
bekæmpelse af korruption og bestikkelse og de due diligence-procedurer, der er gennemført. 
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Artikel 8
Evaluering og revision af due diligence-strategien

1. Virksomhederne skal evaluere deres due diligence-strategis effektivitet og 
hensigtsmæssighed mindst en gang om året og revidere den efter behov. 

2. Evalueringen og revisionen af due diligence-strategien skal gennemføres under høring af 
interessenter og under inddragelse af fagforeninger på samme måde som ved indførelsen af due 
diligence-strategien. 

3. I store virksomheder skal det rådgivende udvalg, jf. artikel 12, konsulteres i forbindelse med 
evalueringen og revisionen af due diligence-strategien.

Artikel 9
Klagemekanismer

1. Virksomhederne skal indføre en klagemekanisme, som fungerer både som et system for tidlig 
varsling af risici og som et afhjælpningssystem, som giver enhver interessent mulighed for at 
udtrykke bekymringer vedrørende risici for menneskerettigheder, miljø eller governance. 
Medlemsstaterne sikrer, at virksomhederne har mulighed for at stille en sådan mekanisme til 
rådighed gennem samarbejdsordninger med andre virksomheder eller organisationer.

2. Klagemekanismerne skal være retmæssige, tilgængelige, forudsigelige, retfærdige, 
gennemsigtige, forenelige med rettighederne og tilpasningsdygtige som fastsat i 
effektivitetskriteriet for udenretslige klagemekanismer i princip 31 i De Forenede Nationers 
vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder. De skal sikre mulighed for 
anonyme klager.

3. Klagemekanismerne skal sikre hurtige og effektive svar til interessenter, både i tilfælde af 
advarsler og klager og i tilfælde af afhjælpning.

4. Virksomhederne skal offentliggøre bekymringer, som rejses via deres klagemekanismer, 
samt indsatsen for at afhjælpe dem, og jævnligt rapportere om de fremskridt der er gjort i disse 
tilfælde. 

5. Klagemekanismerne skal kunne fremsætte forslag til virksomheden om, hvordan risici bør 
håndteres. 

6. Klagemekanismener skal udvikles i partnerskab med interessenter, navnlig 
arbejdstagerrepræsentanter, og forvaltes i samarbejde med dem. Arbejdstagerrepræsentanter 
skal gives de nødvendige ressourcer til at varetage deres ansvar på dette område, herunder til at 
oprette forbindelser til fagforeninger og arbejdstagere i de virksomheder, som 
hovedvirksomheden har forretningsforbindelser med. 

Artikel 10 
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Udenretslige klagemuligheder
1. Medlemsstaterne sikrer, at en virksomhed, når den - navnlig gennem sin klagemekanisme - 
konstaterer, at den har forårsaget eller bidraget til skade, sørger for afhjælpning eller 
samarbejder om en sådan. 

2. Afhjælpningen kan foreslås gennem klagemekanismen som omhandlet i artikel 9. 

3. Afhjælpningen fastlægges i dialog med de berørte interessenter og kan bestå af en eller flere 
af elementerne på følgende ikke-udtømmende liste over afhjælpningsforanstaltninger: finansiel 
eller ikke-finansiel kompensation, genindsættelse, offentlige undskyldninger, genoprettelse, 
rehabilitering eller medvirken til undersøgelse. 

4. Virksomhederne skal forhindre yderligere skade ved at garantere, at der ikke sker gentagelse.

5. Medlemsstaterne sikrer, at en virksomheds forslag til afhjælpning ikke forhindrer berørte 
interessenter i at rejse civile søgsmål i henhold til national ret.  

Artikel 11
Ansvar med hensyn til due diligence-proceduren

1. Medlemsstaterne sikrer, at medlemmerne af virksomhedernes administrations-, ledelses- og 
tilsynsorganer inden for de kompetencer, de er tillagt ved national ret, har et kollektivt ansvar 
for at sikre, at due diligence-proceduren og virksomhedens forretningsmæssige beslutninger, 
herunder dens lønpolitik, er i overensstemmelse med dette direktiv. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at deres love og administrative bestemmelser om ansvar, som 
minimum over for virksomheden, gælder for medlemmerne af virksomhedernes 
administrations-, ledelses- og tilsynsorganer for så vidt angår brud på de i stk. 1 omhandlede 
forpligtelser.

Artikel 12 
Ekspertise vedrørende due diligence 

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomhedernes ledelsesorganer har de nødvendige 
kvalifikationer og den nødvendige viden og ekspertise vedrørende due diligence.

2. Store virksomheder skal oprette et rådgivende udvalg, som har til opgave at rådgive 
virksomhedens ledelsesorgan i anliggender vedrørende due diligence og foreslå 
foranstaltninger til at indstille, overvåge, offentliggøre, håndtere, forhindre og modvirke risici. 
De rådgivende udvalg skal omfatte interessenter og eksperter.

Artikel 13
Handlingsplaner for due diligence på sektorplan

1. Medlemsstaterne kan tilskynde til, at virksomheder vedtager handlingsplaner for due 
diligence på sektorplan med henblik på at koordinere virksomhedernes due diligence-
strategier inden for en økonomisk sektor.
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2. Medlemsstaterne sikrer, at interessenter, navnlig fagforeninger, har ret til at deltage i 
fastsættelsen af handlingsplaner for due diligence på sektorplan.

3. Handlingsplaner for due diligence på sektorplan kan omfatte én fælles klagemekanisme for 
de relevante virksomheder. Klagemekanismen skal være i overensstemmelse med dette 
direktivs artikel 9.   

4. Klagemekanismer på sektorplan skal udvikles i partnerskab med interessenter og forvaltes i 
samarbejde med dem. 

5. Fagforeninger skal gives de nødvendige ressourcer til at varetage deres ansvar på dette 
område, herunder til at oprette forbindelser til fagforeninger og arbejdstagere i de virksomheder, 
som hovedvirksomheden har forretningsforbindelser med.

Artikel 14
Tilsyn 

1. Hver medlemsstat udpeger en eller flere nationale kompetente myndigheder, som har 
ansvaret for at føre tilsyn med anvendelsen af dette direktiv, således som det gennemføres i 
national ret, og for at udbrede bedste praksis vedrørende due diligence. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale kompetente myndigheder, som udpeges i henhold til 
stk. 1, er uafhængige og har de nødvendige personalemæssige, tekniske og økonomiske 
ressourcer, lokaler, infrastruktur og ekspertise til at udføre deres opgaver effektivt.

3. Medlemsstaterne meddeler senest den [datoen for direktivets gennemførelse] Kommissionen 
de kompetente myndigheders navn og adresse. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
eventuelle ændringer af de kompetente myndigheders navne og adresser. 

4. Kommissionen offentliggør, bl.a. på internettet, en liste over de kompetente myndigheder. 
Kommissionen holder listen ajour.

Artikel 15 
Undersøgelse af virksomheder

1. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal have beføjelse til at gennemføre 
undersøgelser for at sikre, at virksomhederne opfylder forpligtelserne i dette direktiv. De 
kompetente myndigheder skal tillægges beføjelse til at gennemføre kontroller af virksomheder 
og interviews med berørte eller potentielt berørte interessenter eller deres repræsentanter.

2. De i stk. 1 nævnte undersøgelser gennemføres enten på et risikobaseret grundlag eller i 
tilfælde af, at en kompetent myndighed er i besiddelse af relevante oplysninger, herunder på 
grundlag af begrundede klager indgivet af en tredjepart. 

3. Medlemsstaterne gør det enkelt for tredjeparter at indgive klager som omhandlet i stk. 2 ved 
hjælp af foranstaltninger såsom formularer til indsendelse af klager og ved at sikre, at klager 
forbliver anonyme, hvis klageren anmoder om det. Medlemsstaterne sikrer, at formularen også 
kan udfyldes elektronisk. 
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4. Den kompetente myndighed skal informere klageren om sagsbehandlingen og resultatet af 
undersøgelsen inden for en rimelig periode, navnlig hvis der er behov for yderligere 
undersøgelser eller koordinering med en anden tilsynsmyndighed.

5. Hvis en kompetent myndighed som resultat af de i stk. 1 nævnte handlinger konstaterer en 
manglende overholdelse af dette direktiv, giver den den pågældende virksomhed en rimelig 
frist til at sørge for afhjælpning. 

6. Medlemsstaterne sikrer, at en tilsynsmyndighed i tilfælde af, at manglende overholdelse af 
dette direktiv kan medføre uoprettelig skade, kan pålægge den pågældende virksomhed at træffe 
foreløbige foranstaltninger eller at indstille aktiviteterne midlertidigt.

7. Medlemsstaterne fastsætter bøder i henhold til artikel 19 for virksomheder, som ikke træffer 
foranstaltninger til afhjælpning inden for den fastsatte frist. 

8. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale kompetente myndigheder fører et register over de i 
stk. 1 omhandlede tilsyn med angivelse af navnlig arten og resultaterne af disse og eventuelle 
udbedrende foranstaltninger, der er påbudt i medfør af stk. 5. 
 
9. Registreringen af de i stk. 1 nævnte tilsyn opbevares i mindst fem år.

Artikel 16
Retningslinjer

1. For at skabe klarhed og sikkerhed for virksomhederne, navnlig små og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder, og for at sikre konsistens i virksomhedernes praksis 
udarbejder Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og OECD og med bistand fra 
Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, Det Europæiske Miljøagentur, og 
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder generelle, ikke-bindende 
retningslinjer for virksomhederne for, hvordan de bedst kan opfylde due diligence-
forpligtelserne i dette direktiv. Disse retningslinjer skal give praktisk vejledning i, hvordan 
proportionalitetsprincippet kan anvendes på due diligence-forpligtelser afhængigt af 
virksomhedens størrelse og sektor. Retningslinjerne offentliggøres senest 18 måneder efter 
datoen for dette direktivs ikrafttræden.

2. Kommissionen kan i samarbejde med medlemsstaterne og OECD og med bistand fra 
Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, Det Europæiske Miljøagentur og 
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder udarbejde specifikke ikke-
bindende retningslinjer for virksomheder, som opererer i visse sektorer.

3. Under udarbejdelsen af de ikke-bindende retningslinjer, jf. stk. 1 og 2, skal der tages behørigt 
hensyn til De Forenede Nationers vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, ILO's trepartserklæring om principperne for multinationale virksomheder 
og socialpolitik, OECD's vejledning om due diligence for ansvarlig forretningsadfærd, OECD's 
retningslinjer for multinationale virksomheder, OECD's due diligence-retningslinjer for 
ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder, 
OECD's vejledning om due diligence for ansvarlige forsyningskæder i beklædnings- og 
fodtøjssektoren, OECD's vejledning om due diligence for ansvarlig forretningsadfærd for 
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institutionelle investorer og OECD/FAO's retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder inden 
for landbruget.

4. Kommissionen ajourfører jævnligt landespecifikke faktablade og gør dem offentligt 
tilgængelige med henblik på at give aktuel information om de internationale konventioner og 
traktater, som hver af Unionens handelspartnere har ratificeret.  

Artikel 17
Særlige foranstaltninger til støtte for små og mellemstore virksomheder og 

mikrovirksomheder

1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes en særlig portal for små og mellemstore virksomheder 
og mikrovirksomheder, hvor de kan finde vejledning og opnå yderligere støtte og oplysninger 
om, hvordan de bedst opfylder deres due diligence-forpligtelser.

2. Små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder er berettigede til finansiel støtte 
til at opfylde deres due diligence-forpligtelser under Unionens programmer til støtte for små og 
mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder.

Artikel 18 
Samarbejde på EU-niveau

1. Kommissionen opretter et europæisk udvalg af kompetente myndigheder med henblik på at 
lette koordinering og konvergens af lovgivnings- og tilsynspraksis og overvåge de nationale 
kompetente myndigheders resultater.

2. Kommissionen udgiver med bistand fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, Det 
Europæiske Miljøagentur og Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder og på 
grundlag af oplysninger, som deles af de nationale kompetente myndigheder, og i samarbejde 
med andre eksperter i den offentlige sektor og interessenter en årlig resultattavle for due 
diligence. 

Artikel 19
Sanktioner

1. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale 
bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at disse sanktioner håndhæves. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2. Medlemsstaterne sikrer, at en virksomheds gentagne overtrædelser af de nationale 
bestemmelser, som vedtages i henhold til dette direktiv, udgør en strafbar handling, hvis de 
begås bevidst eller ved grov uagtsomhed. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at disse overtrædelser kan straffes med effektive, forholdsmæssige 
og afskrækkende strafferetlige sanktioner.

Artikel 20
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Civilretligt ansvar

Den omstændighed, at en virksomhed har opfyldt sine due diligence-forpligtelser i henhold til 
dette direktiv, fritager den ikke fra et eventuelt civilretligt ansvar i henhold til national ret. 

Artikel 21
Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at 
efterkomme dette direktiv [senest 24 måneder] efter direktivets ikrafttræden. De underretter 
straks Kommissionen herom.

2. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv 
eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de 
nærmere regler for henvisningen.

3. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste bestemmelser i den nationale lov, som 
de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 22
Ikrafttræden 

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

****

Foruden forslaget til et direktiv om virksomheders due diligence og virksomhedsansvar 
fremsætter Kommissionen to supplerende forslag om ændring af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område10 
("Bruxelles I-forordningen") og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007, 
af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II-forordningen)11 
under hensyntagen til den følgende foreslåede tekst. 

****

10 EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1.
11 EUT L 199 af 31.7.2007, s. 40. 
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II. HENSTILLINGER VEDRØRENDE UDARBEJDELSEN AF EUROPA-
PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af EUROPA-
 PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) NR. 1215/2012 AF 12. 
DECEMBER 2012 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM ANERKENDELSE 
OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG 
HANDELSRETLIGE OMRÅDE (BRUXELLES I)

ORDLYDEN AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 67, 
stk. 4, og artikel 81, stk. 2, litra a), c) og e),

under henvisning til Europa-Parlamentets anmodning til Europa-Kommissionen1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure,

og ud fra følgende betragtninger:

(1) De Forenede Nationers vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder fra 2011 udgjorde en ny udvikling i debatten om 
erhvervslivet og menneskerettighederne. 

(2) FN's vejledende principper er baseret på "Protect, Respect and Remedy"-rammen 
og introducerer tre søjler, hvor der er behov for handling. Den første søjle 
fokuserer på statens ansvar for at beskytte mod overtrædelser af 
menneskerettighederne, den anden på virksomheders ansvar for at respektere 
menneskerettighederne og den tredje på ofrenes ret til effektive retsmidler, når 
deres menneskerettigheder overtrædes. 

(3) De vejledende principper henviser i vidt omfang til due diligence som en 
mekanisme til at operationalisere den anden søjle i FN's ramme, og direktiv 
xxx/xxxx om virksomheders due diligence og virksomhedsansvar har indført 
obligatoriske due diligence-krav på EU-plan for virksomheder, som er omfattet af 
anvendelsesområdet for direktiv 2013/34/EU.

(4) Med henblik på at gennemføre FN-rammens tredje søjle og lette adgangen til 
effektive retsmidler for ofre for overtrædelser af menneskerettigheder er det 
nødvendigt at ændre forordning (EU) nr. 1215/2012.

(5) Med nærværende forordning indføres et nyt stk. 5 i artikel 8 i forordning (EU) nr. 
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1215/2012 med henblik på at sikre, at EU-virksomheder kan drages til ansvar for 
deres rolle i overtrædelser af menneskerettigheder i tredjelande. Denne nye 
bestemmelse udvider jurisdiktionen for medlemsstaternes domstole, idet 
forretningsrelaterede civile søgsmål mod EU-virksomheder vedrørende 
overtrædelser af menneskerettigheder, som er forårsaget af deres datterselskaber 
eller leverandører i tredjelande, kan indbringes for disse domstole. I tilfældet med 
leverandører i tredjelande indeholder bestemmelsen et krav om, at virksomheden 
havde et kontraktforhold med leverandøren.  

(6) Ved nærværende forordning indføres endvidere en ny artikel 26a om indarbejdelse 
af et forum necessitatis, som bør være betinget af to elementer, nemlig en risiko for 
at blive nægtet adgang til domstolsprøvelse i det tredjeland, hvor overtrædelsen af 
menneskerettighederne har fundet sted, og en tilstrækkelig tæt forbindelse til den 
pågældende medlemsstat. En lignende bestemmelse findes allerede i EU-retten, 
f.eks. i artikel 11 i forordning (EU) nr. 650/2012 om retsafgørelser vedrørende arv 
og i artikel 7 i forordning (EF) nr. 4/2009 om underholdspligt. Denne nye 
bestemmelse giver ekstraordinært jurisdiktion til medlemsstaternes domstole på et 
område, hvor de ikke har jurisdiktion i henhold til nogen anden bestemmelse i 
forordning (EU) nr. 1215/2012, til at træffe afgørelse om virksomhedsrelaterede 
civile søgsmål vedrørende overtrædelser af menneskerettigheder, som rejses mod 
virksomheder beliggende i tredjelande, men inden for en EU-virksomheds 
forsyningskæde, under forudsætning af, at en retssag ikke med rimelighed kan 
anlægges eller føres eller ville være umulige i det tredjeland, som sagen er nært 
knyttet til. Bestemmelsen kræver endvidere, at sagen skal have en tilstrækkelig 
tilknytning til den medlemsstat, hvor den ret, ved hvilken sagen er anlagt, er 
beliggende.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Ændringer af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 
2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det 
civil- og handelsretlige område

I forordning (EU) nr. 1215/2012 foretages følgende ændringer:

1. I artikel 8 tilføjes følgende stk. 5:

5. I sager vedrørende virksomhedsrelaterede civile søgsmål vedrørende 
overtrædelser af menneskerettigheder inden for værdikæden, som er omfattet af 
anvendelsesområdet for direktiv xxx/xxxx om virksomheders due diligence og 
virksomhedsansvar, kan virksomheder med hjemsted i en medlemsstat også sagsøges i 
den medlemsstat, hvor den har sit hjemsted eller opererer, hvis den skade, der er 
forårsaget i et tredjeland, kan henføres til et datterselskab eller en anden virksomhed, 
som moderselskabet har en forretningsforbindelse med som omhandlet i artikel 3 i 
direktiv xxx/xxxx om virksomheders due diligence og virksomhedsansvar. 

2 Som artikel 26a indsættes: 

Artikel 26a
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For så vidt angår virksomhedsrelaterede civile søgsmål vedrørende overtrædelser af 
menneskerettigheder inden for værdikæden for en virksomhed, som har hjemsted i 
Unionen eller opererer i Unionen inden for anvendelsesområdet for direktiv xxx/xxxx 
om virksomheders due diligence og virksomhedsansvar kan en medlemsstats domstole 
i tilfælde, hvor ingen domstol i en medlemsstat har jurisdiktion i henhold til denne 
forordning, undtagelsesvis behandle sagen, hvis retten til en retfærdig rettergang eller 
retten til domstolsadgang kræver det, navnlig: a) hvis retssager ikke med rimelighed 
kan rejses eller gennemføres eller ville være umulige i et tredjeland, som sagen er nært 
knyttet til, eller b) hvis der ikke ville være pligt til at anerkende og fuldbyrde den 
retsafgørelse, der blev afsagt angående kravet i et tredjeland, i den medlemsstat, hvor 
sagen er indbragt for en ret, i henhold til loven i den pågældende stat, og anerkendelsen 
og fuldbyrdelsen er nødvendig for at sikre, at sagsøgeren får sine rettigheder opfyldt, og 
tvisten har tilstrækkelig tilknytning til den medlemsstat, hvor sagen anlægges.

III. HENSTILLINGER VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF EUROPA-
PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM ÆNDRING AF EUROPA-
PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 864/2007 AF 11. JULI 
2007 OM LOVVALGSREGLER FOR FORPLIGTELSER UDEN FOR KONTRAKT 
(ROM II-FORORDNINGEN)

ORDLYDEN AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for 

kontrakt (Rom II-forordningen)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 67, 
stk. 4, og artikel 81, stk. 2, litra a) og c),

under henvisning til Europa-Parlamentets anmodning til Europa-Kommissionen1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure,

og ud fra følgende betragtninger:

(1) På et velfungerende indre marked er det nødvendigt – for at gøre udfaldet af tvister 
mere forudsigeligt, skabe sikkerhed om, hvilken lov der skal anvendes, og fremme den 
frie bevægelighed for retsafgørelser – at lovvalgsreglerne i medlemsstaterne udpeger 
den samme nationale lov, uanset i hvilket land den domstol, som sagen anlægges ved, 
er beliggende. 
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(2) Til dette formål har Unionen vedtaget Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt 
(Rom II-forordningen).

(3) I Rom II-forordningens artikel 4, stk. 1, er fastsat en generel regel, hvorefter loven i 
det land, hvor skaden indtræder, anvendes på en forpligtelse uden for kontrakt, der 
udspringer af en skadevoldende handling, uanset i hvilket land den skadevoldende 
begivenhed fandt sted, og uanset i hvilket land eller hvilke lande de indirekte følger af 
denne begivenhed indtræder.

(4) Anvendelsen af den generelle regel i Rom II-forordningens artikel 4, stk. 1, kan føre 
til betydelige problemer for sagsøgere, som er ofre for overtrædelser af 
menneskerettighederne, navnlig i tilfælde, hvor der er tale om store multinationale 
virksomheder, som opererer i lande med lave standarder for menneskerettigheder, 
hvor det er næsten umuligt for dem at opnå en rimelig kompensation. Mens Rom II-
forordningen indeholder særlige bestemmelser for visse sektorer, herunder 
miljøskader, omfatter den imidlertid ingen særlige bestemmelser vedrørende 
virksomhedsrelaterede søgsmål vedrørende menneskerettigheder.

(5) For at afhjælpe denne situation bør Rom II-forordningen ændres, så den kommer til at 
omfatte en særlig lovvalgsbestemmelse for civile søgsmål med påstande om 
virksomhedsrelaterede overtrædelser af menneskerettigheder begået af EU-
virksomheder i tredjelande, hvilket vil give ofre for overtrædelser af 
menneskerettigheder, som angiveligt er begået af virksomheder, som opererer i 
Unionen, mulighed for at vælge en lov med høje menneskerettighedsstandarder. Der 
bør derfor indføjes en ny artikel 26a i forordning (EF) nr. 864/2007, som giver ofre for 
virksomhedsrelaterede overtrædelser af menneskerettighederne mulighed for at vælge 
mellem loven i det land, hvor skaden er indtrådt (lex loci damni), loven i det land, 
hvor den begivenhed, der gav anledning til skaden, indtrådte (lex loci delicti commissi) 
og loven på det sted, hvor den sagsøgte virksomhed har hjemsted, eller, hvis den ikke 
har et hjemsted i medlemsstaten, hvor den opererer.  

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om 
lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II-forordningen)

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 864/2007 foretages følgende ændringer:

1.  Følgende artikel indsættes:

Artikel 6a

Virksomhedsrelaterede søgsmål vedrørende menneskerettigheder

I forbindelse med virksomhedsrelaterede civile søgsmål vedrørende overtrædelser af 
menneskerettigheder inden for værdikæden for en virksomhed, som har hjemsted i Unionen 
eller opererer i Unionen inden for anvendelsesområdet for direktiv xxx/xxxx om virksomheders 



PE657.191v01-00 32/33 PR\1212406DA.docx

DA

due diligence og virksomhedsansvar finder den lov, der er fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, 
anvendelse på et ansvar uden for kontrakt som følge af den påførte skade, med mindre den 
person, som søger erstatning for en skade, vælger at basere sit krav på loven i det land, hvor 
den begivenhed indtrådte, der gav anledning til skaden, eller på loven i det land, hvor 
moderselskabet har sit hjemsted, eller, hvis det ikke har et hjemsted i en medlemsstat, loven i 
det land, hvor det opererer.
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