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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med rekommendationer till kommissionen om företagens tillbörliga aktsamhet och 
ansvarsskyldighet
(2020/2129(INL))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av sina resolutioner av den 25 oktober 2016 om företagens ansvar för 
allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer (2015/2315(INI))1, 
av den 27 april 2017 om EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (2016/2140(INI))2 
och av den 29 maj 2018 om hållbara finanser (2018/2007(INI))3,

– med beaktande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling som antogs 2015, särskilt 
de 17 målen för hållbar utveckling,

– med beaktande av FN:s ram för företag och mänskliga rättigheter, med titeln ”Protect, 
Respect and Remedy” från 2008,

– med beaktande av Förenta nationernas vägledande principer om företag och mänskliga 
rättigheter4,

– med beaktande av OECD:s riktlinjer för multinationella företag,5

– med beaktande av OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet inom ansvarsfullt 
företagande6, 

– med beaktande av OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla 
leveranskedjor i klädes- och skoindustrin7,

– med beaktande av OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla 
leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden8,

– med beaktande av OECD:s och FAO:s gemensamma riktlinjer för ansvarsfulla 
leveranskedjor i jordbruket9,

– med beaktande av OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet inom ansvarsfullt 

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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företagande för institutionella investerare10,

– med beaktande av ILO:s förklaring om grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet och uppföljningen till den,11

– med beaktande av ILO:s trepartsförklaring om principer för multinationella företag och 
socialpolitik12, 

– med beaktande av FN:s broschyr Gender Dimensions of the Guiding Principles on 
Business and Human Rights13, 

– med beaktande av Parisavtalet som antogs den 12 december 2015 (nedan kallat 
Parisavtalet), 

– med beaktande av Handlingsplan för Finansiering av hållbar tillväxt14,

– med beaktande av Den europeiska gröna given15, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 
2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om 
ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av 
rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG16 (”redovisningsdirektivet”),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 
22 oktober 2014 om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och 
koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om 
mångfaldspolicy17 (”direktivet om icke-finansiell rapportering”),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 av den 
17 maj 2017 om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av 
aktieägares långsiktiga engagemang18 (”direktivet om aktieägares rättigheter”),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 
23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av 
unionsrätten19 (”direktivet om skydd för visselblåsare”)

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 
27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den 

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)0097.
15 COM(2019)0640.
16 EUT L 182, 29.6.2013, s. 19.
17 EUT L 330, 15.11.2014, s. 1.
18 EUT L 132, 20.5.2017, s. 1.
19 EUT L 305, 26.11.2019, s. 17.
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finansiella tjänstesektorn20 (”förordningen om upplysningar”),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 
18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) 2019/208821 (”taxonomiförordningen”) 

– med beaktande av kommissionens riktlinjer för icke-finansiell rapportering (metod för 
rapportering av icke-finansiell information)22 och kommissionens riktlinjer för icke-
finansiell rapportering: Tillägg avseende rapportering av klimatrelaterad information23,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av 
den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa 
metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden24 
(”förordningen om konfliktmineraler”),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 
20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper 
ut timmer och trävaror på marknaden25 (nedan kallad EU:s timmerförordning),

– med beaktande av den franska lagen nr 2017–399 om moderbolags och beställares 
omsorgsplikt26,

– med beaktande av den nederländska lagen om införande av en omsorgsplikt för att 
förhindra tillhandahållande av varor och tjänster som framställs med hjälp av 
barnarbete27,

– med beaktande av studien från generaldirektoratet för EU-extern politik från februari 
2019 Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third 
countries28 (inte översatt till svenska) – om tillgång till rättsmedel för offer för 
människorättskränkningar i tredjeländer, 

– med beaktande av den studie som utarbetats för Europeiska kommissionens räkning 
med titeln Study on Due Diligence requirements through the supply chain29 (inte 
översatt till svenska) – om krav på tillbörlig aktsamhet genom leveranskedjan, 

– med beaktande av den studie som utarbetats för Europeiska kommissionens räkning 
med titeln Study on ‘Directors’ duties and sustainable corporate governance30 (inte 

20 EUT L 317, 9.12.2019, s. 1.
21 EUT L 198, 22.6.2020, s. 13.
22 EUT C 215, 5.7.2017, s. 1.
23 EUT C 209, 20.6.2019, s. 1.
24 EUT L 130, 19.5.2017, s. 1.
25 EUT L 295, 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 du 28 mars 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 Europaparlamentets utredningsavdelning för yttre förbindelser, PE 603.475 – februari 2019.
29 Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor, januari 2020.
30 Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor, januari 2020.
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översatt till svenska) – om styrelseledamöters skyldigheter och hållbar företagsstyrning, 
– med beaktande av briefingarna från generaldirektoratet för EU-extern politik från juni 

2020 EU Human Rights Due Diligence Legislation: Monitoring, Enforcement and 
Access to Justice for Victims31 och Substantive Elements of Potential Legislation on 
Human Rights Due Diligence32,

– med beaktande av artiklarna 47 och 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A9-0000/2020), och av 
följande skäl:

A. Globaliseringen av den ekonomiska verksamheten har i många fall gett upphov till och 
förvärrat de negativa konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna, inbegripet sociala 
rättigheter och arbetstagarrättigheter, miljön och den goda statsförvaltningen.

B. Företagen bör respektera mänskliga rättigheter, miljö och god förvaltning och bör inte 
orsaka eller bidra till att orsaka några negativa konsekvenser i detta avseende.

C. Covid-19-krisen har blottlagt några av de allvarliga nackdelarna med globala 
leveranskedjor och hur enkelt vissa företag kan överföra negativa konsekvenser för sin 
affärsverksamhet till andra jurisdiktioner. 

D. Enligt ILO:s statistik från hela världen finns det omkring 25 miljoner offer för 
tvångsarbete och 152 miljoner offer för barnarbete, och det sker 2,78 miljoner dödsfall 
på grund av arbetsrelaterade sjukdomar per år och 374 miljoner arbetsrelaterade skador 
utan dödlig utgång per år. ILO har utarbetat flera konventioner för att skydda 
arbetstagarna, men genomdrivandet av dem är fortfarande bristfälligt, särskilt när det 
gäller utvecklingsländernas arbetsmarknader. 

E. Denna oroväckande situation har lett till en debatt om hur företagen ska göras mer 
benägna att reagera på de negativa konsekvenser de orsakar eller bidrar till. 

F. Denna debatt har bland annat lett till antagandet av ramar och standarder för tillbörlig 
aktsamhet inom FN, OECD och ILO. Dessa standarder är dock frivilliga och 
tillämpningen av dem har därför varit begränsad.

G. Enligt en studie från kommissionen iakttar endast 37 % av de svarande i näringslivet för 
närvarande tillbörlig aktsamhet i miljöfrågor och avseende mänskliga rättigheter, och 
endast 16 % täcker hela försörjningskedjan. 

H. Vissa medlemsstater, såsom Frankrike och Nederländerna, har antagit lagstiftning för 
att öka företagens ansvarsskyldighet och har infört obligatoriska ramar för tillbörlig 
aktsamhet. 

I. Unionen har redan antagit lagstiftning som rör tillbörlig aktsamhet, såsom förordningen 
om konfliktmineraler och timmerförordningen. 

31 Europaparlamentets utredningsavdelning för yttre förbindelser, PE 603.505 – juni 2020.
32 Europaparlamentets utredningsavdelning för yttre förbindelser, PE 603.504 – juni 2020.
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1. Europaparlamentet anser att frivilliga standarder för tillbörlig aktsamhet har allvarliga 
begränsningar och att unionen skyndsamt bör anta minimikrav för företag för att 
identifiera, förebygga, upphöra med, begränsa, övervaka, redovisa, hantera och åtgärda 
risker för mänskliga rättigheter, miljö och förvaltning i hela sin värdekedja. Parlamentet 
anser att detta skulle gynna såväl berörda parter som företag när det gäller 
harmonisering, rättssäkerhet och lika villkor. Parlamentet betonar att detta skulle stärka 
EU-företagens rykte och unionens anseende som normgivare. 

2. Europaparlamentet påminner om att tillbörlig aktsamhet i första hand är en 
förebyggande mekanism och att företagen först och främst bör åläggas att identifiera 
risker eller negativa konsekvenser och anta strategier och åtgärder för att hantera dem. 
Parlamentet betonar att om ett företag orsakar eller bidrar till en negativ konsekvens bör 
företaget tillhandahålla en korrigerande åtgärd.

3. Europaparlamentet betonar att kränkningar av de mänskliga rättigheterna och brott mot 
sociala och miljömässiga standarder kan vara resultatet av ett företags egen verksamhet 
eller av dess affärsförbindelser. Parlamentet understryker därför att tillbörlig aktsamhet 
bör omfatta hela värdekedjan.

4. Europaparlamentet anser att tillämpningsområdet för alla framtida obligatoriska 
EU-ramar för tillbörlig aktsamhet bör vara brett och omfatta alla företag som omfattas 
av lagstiftningen i en medlemsstat eller som är etablerade på unionens territorium, 
inbegripet företag som tillhandahåller finansiella produkter och tjänster, oavsett deras 
storlek eller verksamhetsområde och oavsett huruvida de är offentligt ägda eller 
kontrollerade företag. 

5. Europaparlamentet anser att små och medelstora företag och mikroföretag kan behöva 
mindre omfattande och formaliserade förfaranden för tillbörlig aktsamhet, och att ett 
proportionellt tillvägagångssätt bland annat skulle kunna ta hänsyn till 
verksamhetsområde, företagets storlek, i vilket sammanhang det verkar, dess 
affärsmodell, dess position i värdekedjorna och dess produkters och tjänsters karaktär. 

6. Europaparlamentet understryker att strategier för tillbörlig aktsamhet bör anpassas till 
målen för hållbar utveckling och EU:s politiska mål på området mänskliga rättigheter 
och miljö, inbegripet den europeiska gröna given, och EU:s internationella politik.

7. Europaparlamentet betonar att tillbörlig aktsamhet inte bör bestå i att ”kryssa i rutor” 
och att strategier för tillbörlig aktsamhet bör vara anpassade till riskernas dynamiska 
karaktär. Parlamentet anser att dessa strategier bör omfatta alla faktiska eller potentiella 
negativa konsekvenser, även om riskens allvar bör beaktas inom ramen för en 
prioriteringspolitik.

8. Europaparlamentet betonar att en sund tillbörlig aktsamhet kräver att alla berörda parter 
görs delaktiga och rådfrågas på ett ändamålsenligt och meningsfullt sätt. 

9. Europaparlamentet noterar att samordning på branschnivå skulle kunna öka 
samstämdheten och effektiviteten i insatserna för tillbörlig aktsamhet.

10. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna, för att genomdriva tillbörlig aktsamhet, 
bör utse nationella myndigheter för att utbyta bästa praxis samt övervaka och införa 
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påföljder, inbegripet straffrättsliga påföljder i allvarliga fall. 

11. Europaparlamentet anser att klagomålsmekanismer på företagsnivå kan ge effektiv 
prövning i ett tidigt skede, förutsatt att de är legitima, tillgängliga, förutsägbara, rättvisa, 
transparenta och förenliga med de mänskliga rättigheterna. 

12. Europaparlamentet anser vidare att företag, för att göra det möjligt för de skadelidande 
att få gottgörelse, bör hållas ansvariga för de skador som de företag som de kontrollerar 
har orsakat eller bidragit till, om de sistnämnda i samband med sina affärsförbindelser 
med de förstnämnda har gjort sig skyldiga till kränkningar av internationellt erkända 
mänskliga rättigheter eller har orsakat miljöskador.

13. Europaparlamentet anser att tillbörlig aktsamhet inte bör frita företag från ansvar för 
den skada de har orsakat eller har bidragit till. Parlamentet anser dock att ett robust 
förfarande för tillbörlig aktsamhet kan hjälpa företagen att undvika att orsaka skada.

14. Europaparlamentet anser att EU-domstolarnas behörighet – i linje med FN-ramen 
”Protect, Respect and Remedy” om offrens rätt till rättsmedel – bör utvidgas till att 
omfatta affärsrelaterade civilrättsliga anspråk mot EU-företag på grund av skada som 
orsakats inom deras värdekedja till följd av kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet anser vidare att det är nödvändigt att införa ett forum necessitatis i EU-
rätten för att ge tillgång till en domstol för brottsoffer som riskerar att nekas rättslig 
prövning.

15. Europaparlamentet betonar att offer för företagsrelaterade negativa konsekvenser ofta 
inte skyddas tillräckligt av lagen i det land där skadan har orsakats. Parlamentet anser i 
detta avseende att offer för brott mot de mänskliga rättigheterna som begås av 
EU-företag bör tillåtas att välja lagen i ett rättssystem med höga människorättsnormer, 
vilket skulle kunna vara det där det svarande företaget har sitt säte.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan onödigt dröjsmål lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om obligatorisk tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, i enlighet med 
rekommendationerna i bilagan. Parlamentet anser att artiklarna 50, 83.2 och 114 i EUF-
fördraget bör väljas som rättslig grund för förslaget, utan att det påverkar de detaljerade 
aspekterna av det framtida lagstiftningsförslaget.

17. Europaparlamentet anser att förslaget inte får några ekonomiska konsekvenser för EU:s 
budget.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och bifogade 
rekommendationer till kommissionen och rådet samt till medlemsstaternas regeringar 
och nationella parlament.
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BILAGA TILL RESOLUTIONSFÖRSLAGET:
REKOMMENDATIONER AVSEENDE INNEHÅLLET I DE BEGÄRDA FÖRSLAGEN

I. REKOMMENDATIONER FÖR UTARBETANDET AV EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS DIREKTIV OM TILLBÖRLIG AKTSAMHET OCH FÖRETAGENS 
ANSVARSSKYLDIGHET 

DET BEGÄRDA FÖRSLAGETS TEXT

Europaparlamentets och rådets direktiv om företagens tillbörliga aktsamhet och 
ansvarsskyldighet 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 50, 83.2 
och 114,

med beaktande av Europaparlamentets begäran till Europeiska kommissionen1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet , och

av följande skäl:

1. Debatten om företagens ansvar i fråga om mänskliga rättigheter blev framträdande på 
1990-talet, då nya utlokaliseringsmetoder inom klädes- och skotillverkning fick 
uppmärksamhet att riktas mot de dåliga arbetsvillkoren för många arbetstagare i 
globala värdekedjor. Samtidigt drev många olje-, gas- och gruvföretag in i allt mer 
avlägsna områden, och fördrev ofta urbefolkningar utan samråd eller kompensation i 
tillräcklig utsträckning.

2. Mot bakgrund av allt fler bevis på kränkningar av de mänskliga rättigheterna och 
miljöförstöring ökade intresset för att säkerställa att företag respekterar de mänskliga 
rättigheterna, särskilt när de är verksamma i länder med svaga rättssystem och 
bristande efterlevnad, och att de hålls ansvariga för att orsaka eller bidra till skada. 
Mot denna bakgrund välkomnade FN:s råd för mänskliga rättigheter 2008 enhälligt 
”Protect, Respect and Remedy” -ramen. Denna ram vilar på tre pelare: statens 
skyldighet att skydda mot brott mot de mänskliga rättigheterna som begås av tredje 
part, inbegripet företag, genom lämplig politik, reglering och domsrätt; företagens 
ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, vilket innebär att man måste agera 
med tillbörlig aktsamhet för att undvika att inkräkta på andras rättigheter och ta itu 

1 EUT ...
2 EUT ...
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med de negativa konsekvenser som uppstår; och stärkt tillgång för brottsoffer till 
effektiva rättsmedel, både rättsliga och icke-rättsliga sådana.

3. Denna ram följdes av att FN:s råd för mänskliga rättigheter 2011 godkände de 
vägledande principerna för företag och mänskliga rättigheter. Genom FN:s vägledande 
principer infördes den första globala standarden för tillbörlig aktsamhet, och företagen 
kunde då införa sitt ansvar för att respektera de mänskliga rättigheterna i praktiken. 
Därefter utarbetade andra internationella organisationer standarder för tillbörlig 
aktsamhet på grundval av FN:s vägledande principer. OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag från 2011 hänvisar i stor utsträckning till tillbörlig aktsamhet 
och OECD har tagit fram riktlinjer för att hjälpa företag att iaktta tillbörlig aktsamhet 
inom specifika sektorer och leveranskedjor. 2018 antog OECD allmänna riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet inom ansvarsfullt företagande. På liknande sätt antog 
Internationella arbetsorganisationen (ILO) 2017 ILO:s trepartsdeklaration om 
principer som rör multinationella företag och socialpolitik, vilken uppmuntrar företag 
att införa mekanismer för tillbörlig aktsamhet för att identifiera, förebygga, mildra och 
redogöra för hur de hanterar sina företags faktiska och potentiella negativa 
konsekvenser för internationellt erkända mänskliga rättigheter.

4. Företag förfogar därför för närvarande över ett stort antal internationella instrument 
för tillbörlig aktsamhet som kan hjälpa dem att fullgöra sitt ansvar att respektera de 
mänskliga rättigheterna. Även om det är svårt att överskatta dessa instruments 
betydelse för företag som tar sin skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna 
på allvar, hämmas deras effektivitet av deras frivilliga karaktär, och deras effekt har 
visat sig vara begränsad, med ett begränsat antal företag som frivilligt tillämpar 
tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter i samband med sin verksamhet 
och sina affärsförbindelser. Respekten för de mänskliga rättigheterna fortsätter att 
spela en marginell roll i företagens politik och strategier. Detta förvärras av att många 
företag lägger alltför stor vikt vid kortsiktig vinstmaximering.

5. Mot bakgrund av den frivilliga tillbörliga aktsamhetens begränsningar har unionen 
antagit obligatoriska ramar för tillbörlig aktsamhet inom specifika områden i syfte att 
bekämpa finansiering av terrorism och avskogning. År 2010 antog unionen 
timmerförordningen3, som ålägger verksamhetsutövare som släpper ut timmer och 
trävaror på den inre marknaden krav på tillbörlig aktsamhet och ålägger handlare i 
leveranskedjan att tillhandahålla grundläggande information om sina leverantörer och 
köpare för att förbättra spårbarheten för timmer och trävaror. Genom förordningen om 
konfliktmineraler4 från 2017 inrättades ett unionssystem för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan i syfte att begränsa möjligheterna för väpnade grupper och 
säkerhetsstyrkor att handla med tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, 
samt guld.

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av 
skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 295, 12.11.2010, 
s. 23).
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa 
metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (EUT L 130, 19.5.2017, 
s. 1).
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6. Direktivet om icke-finansiell rapportering5 innehåller en mer allmän strategi som 
ålägger vissa stora företag en skyldighet att rapportera om sin politik när det gäller 
miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga 
rättigheter, bekämpning av korruption och mutor, inbegripet tillbörlig aktsamhet. 
Tillämpningsområdet för detta direktiv är emellertid begränsat och skyldigheten 
grundar sig på en ”följ eller förklara”-princip.

7. I vissa medlemsstater har behovet av att göra företagen mer lyhörda för mänskliga 
rättigheter och miljö- och förvaltningsfrågor lett till antagandet av nationell 
lagstiftning om tillbörlig aktsamhet. I Nederländerna krävs enligt lagen om tillbörlig 
aktsamhet avseende barnarbete att företag som är verksamma på den nederländska 
marknaden ska undersöka om det finns rimliga misstankar om att de levererade 
varorna eller tjänsterna har producerats med hjälp av barnarbete och, vid skälig 
misstanke, anta och genomföra en handlingsplan. I Frankrike kräver lagen om 
moderbolags och beställande företags omsorgsplikt att vissa stora företag ska anta en 
plan för tillbörlig aktsamhet för att identifiera och förebygga risker för mänskliga 
rättigheter, hälsa och säkerhet samt miljön som orsakas av företaget, dess dotterbolag 
eller leverantörer. I många andra medlemsstater pågår diskussioner om införandet av 
obligatoriska krav på tillbörlig aktsamhet för företag.

8. För att säkerställa lika villkor bör företagens ansvar för att respektera de mänskliga 
rättigheterna enligt internationella standarder omvandlas till en rättslig skyldighet på 
unionsnivå. Genom att samordna åtgärder för skydd av mänskliga rättigheter, miljö 
och god förvaltning kommer detta direktiv att säkerställa att alla företag som är 
verksamma på den inre marknaden omfattas av harmoniserade minimiskyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet, vilket kommer att förbättra den marknadens 
funktionssätt. 

9. Införandet av obligatoriska krav på tillbörlig aktsamhet på EU-nivå kommer att gynna 
företagen i fråga om harmonisering, rättssäkerhet och säkerställande av lika villkor, 
och kommer att ge de företag som omfattas av dem en konkurrensfördel, eftersom 
samhällena i allt högre grad kräver att företagen blir mer etiska och hållbara. Genom 
att fastställa en europeisk standard för tillbörlig aktsamhet skulle detta direktiv kunna 
bidra till att främja framväxten av en global standard för ansvarsfullt företagande.

10. Syftet med detta direktiv är att förebygga och mildra negativa konsekvenser för 
mänskliga rättigheter, förvaltning och miljö i hela värdekedjan, samt att säkerställa att 
företag kan hållas ansvariga för dessa risker och att var och en som har lidit skada i 
detta avseende verkligen kan utöva rätten till gottgörelse.

11. Detta direktiv bör inte hindra medlemsstaterna från att upprätthålla eller införa 
ytterligare allmänna eller sektorsspecifika krav på tillbörlig aktsamhet, i den mån att 
de inte hindrar en effektiv tillämpning av kraven på tillbörlig aktsamhet enligt detta 
direktiv. Detta direktiv syftar inte till att ersätta redan gällande EU-lagstiftning om 
tillbörlig aktsamhet eller till att förhindra att ytterligare sektorsspecifik EU-lagstiftning 
införs, och det bör därför tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare 
krav på tillbörlig aktsamhet som fastställs i unionens sektorsspecifika lagstiftning, 

5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 
2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och 
upplysningar om mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, s. 1).
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särskilt förordning (EU) nr 995/20106 och förordning (EU) nr 2017/8217. I detta 
direktiv fastställs i detta avseende en regel om normkonflikt. Vid oöverstiglig 
oförenlighet ska den sektorsspecifika lagstiftningen tillämpas.

12. Genomförandet av detta direktiv bör inte på något sätt motivera en sänkning av den 
allmänna skyddsnivån för de mänskliga rättigheterna eller miljön. Den bör framför allt 
inte påverka andra befintliga ansvarsramar för underentreprenörs- eller 
leveranskedjan. Ett företag som har uppfyllt sina skyldigheter avseende tillbörlig 
aktsamhet enligt detta direktiv befrias inte därmed från sina skyldigheter enligt andra 
befintliga ansvarsramar, och rättsliga förfaranden som inletts mot företaget på 
grundval av andra befintliga ansvarsramar bör därför inte förkastas på grund av denna 
omständighet. 

13. Direktivet är tillämpligt på alla företag som omfattas av rätten i en medlemsstat eller 
som är etablerade på unionens territorium, oavsett storlek, sektor och oavsett om de är 
privata eller statsägda. Alla ekonomiska sektorer, inklusive finanssektorn, omfattas av 
detta direktiv.

14. En viss proportionalitet är inbyggd i förfarandet för tillbörlig aktsamhet, eftersom 
denna process är beroende av de risker som ett företag utsätts för. Detta skulle 
innebära att många små och medelstora företag och mikroföretag kan behöva mindre 
omfattande och formaliserade förfaranden för tillbörlig aktsamhet. Ett företag som 
efter att ha gjort en riskbedömning drar slutsatsen att det inte upptäcker några risker i 
sina affärsförbindelser skulle endast behöva fylla i och lämna ett utlåtande, som under 
alla omständigheter bör ses över om företagets verksamhet eller verksamhet förändras. 
Mikroföretag i de flesta branscher tenderar att ha en låg risknivå i sina 
affärsförbindelser och det anses därför lämpligt att tillåta medlemsstaterna att besluta 
om huruvida mikroföretag bör undantas från tillämpningen av kraven i detta direktiv.

15. När det gäller företag som ägs eller kontrolleras av staten bör deras skyldighet att 
iaktta tillbörlig aktsamhet innebära krav på att de upphandlar tjänster från företag som 
har uppfyllt sina skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet. Medlemsstaterna 
uppmuntras att inte ge extraordinärt statligt stöd till företag som inte uppfyller målen i 
detta direktiv.

16. Tillbörlig aktsamhet definieras i detta direktiv som det förfarande som ett företag inför 
för att upptäcka, upphöra med, förebygga, mildra, övervaka, avslöja, redovisa, hantera 
och avhjälpa risker för mänskliga rättigheter, inbegripet sociala rättigheter och 
arbetstagarrättigheter, miljö, inbegripet klimatförändringar, och förvaltning, både 
genom sin egen och sina affärsförbindelsers verksamheter.

17. När det gäller risker för de mänskliga rättigheterna förtecknas i detta direktiv ett antal 
instrument som företagen bör beakta när de bedömer sina potentiella risker. 

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av 
skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden. Text av betydelse för 
EES (EUT L 295, 12.11.2010, s. 23).
7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa 
metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (EUT L 130, 19.5.2017, 
s. 1).
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Förteckningen är inte uttömmande, eftersom företagen uppmuntras att ta hänsyn till 
andra människorättsinstrument som skulle göra det möjligt för dem att genomföra ett 
fullständigt förfarande för tillbörlig aktsamhet för att förhindra eventuella risker för de 
mänskliga rättigheterna. 

18. Miljörisker är ofta starkt kopplade till risker för de mänskliga rättigheterna. 
Europaparlamentet påminner om att FN:s särskilda rapportör om mänskliga rättigheter 
och miljö har förklarat att rätten till liv, hälsa, livsmedel, vatten och utveckling samt 
rätten till en säker, ren, hälsosam och hållbar miljö är nödvändiga för att de mänskliga 
rättigheterna ska kunna åtnjutas fullt ut. Dessutom har FN:s generalförsamling i 
resolution 64/292 erkänt rätten till säkert och rent dricksvatten och sanitet som en 
mänsklig rättighet. Covid-19-pandemin har understrukit vikten av säkra och 
hälsosamma arbetsmiljöer, men även av att företag ser till att de inte orsakar eller 
bidrar till hälsorisker i sina värdekedjor. Därför bör dessa rättigheter omfattas av 
lagstiftningen. 

19. I direktivet upprättas en icke uttömmande lista över miljörisker. För att bidra till den 
interna samstämdheten i EU-lagstiftningen och skapa rättslig säkerhet grundar sig 
denna förteckning på förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar, där företag kan få vägledning för att bedöma sina 
risker. 

20. I detta direktiv föreskrivs också att företagen ska iaktta tillbörlig aktsamhet för att 
förhindra möjliga negativa inverkan på den goda förvaltningen i de länder, regioner 
eller territorier där de bedriver sin affärsverksamhet. Företagen bör särskilt följa 
OECD:s konvention mot mutor och vidta åtgärder för att förhindra otillbörlig 
påverkan på offentliga tjänstemän i syfte att erhålla privilegier eller orättvis förmånlig 
behandling som strider mot lagen. Företagen bör också avstå från otillbörlig påverkan 
på lokal politisk verksamhet och bör strikt följa tillämplig skattelagstiftning.

21. Riskerna för miljö, förvaltning och mänskliga rättigheter är inte könsneutrala. 
Företagen bör uppmuntras att integrera jämställdhetsperspektivet i sina förfaranden för 
tillbörlig aktsamhet. De kan finna vägledning i FN:s broschyr Gender Dimensions of 
the Guiding Principles on Business and Human Rights. 

22. Negativa konsekvenser eller överträdelser av mänskliga rättigheter samt sociala och 
miljömässiga standarder från företagens sida kan vara resultatet av deras egen 
verksamhet eller av deras affärsförbindelser, särskilt leverantörer, underleverantörer 
och investeringsobjekt. Företagens tillbörliga aktsamhet bör omfatta hela värdekedjan 
för att vara ändamålsenlig.

23. Tillbörlig aktsamhet är i första hand en förebyggande mekanism som kräver att företag 
identifierar potentiella eller faktiska negativa konsekvenser och antar strategier och 
åtgärder för att upphöra med, förebygga, mildra, övervaka, redovisa, hantera och 
avhjälpa dem samt redogöra för hur de hanterar dessa konsekvenser. Företagen bör 
åläggas att lägga fram ett dokument där de uttryckligen anger sin strategi för tillbörlig 
aktsamhet med avseende på var och en av dessa etapper. Denna strategi för tillbörlig 
aktsamhet bör vederbörligen integreras i företagets övergripande affärsstrategi.

24. Tillbörlig aktsamhet bör inte bestå i att ”kryssa i rutor” utan bör bestå av en 
fortlöpande bedömning av risker som är dynamisk och kan förändras på grundval av 
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nya affärsförbindelser eller nya sammanhang. Företagen bör därför fortlöpande 
övervaka och anpassa sina strategier för tillbörlig aktsamhet i enlighet med detta. 
Dessa strategier bör omfatta alla faktiska eller potentiella negativa konsekvenser, även 
om riskens allvar bör beaktas om det behöver inrättas en prioriteringspolitik.

25. Företagen bör först försöka åtgärda och lösa en potentiell eller faktisk risk i samråd 
med berörda parter. Om detta försök misslyckas och det blir ett alternativ för företaget 
att genomföra ett ansvarigt tillbakadragande, bör företaget också beakta de potentiella 
negativa konsekvenserna av detta beslut och vidta lämpliga åtgärder för att komma till 
rätta med dem. 

26. En sund tillbörlig aktsamhet kräver att alla berörda parter rådfrågas på ett effektivt och 
meningsfullt sätt, och att framför allt fackföreningarna görs delaktiga på lämpligt sätt. 
Samråd med och medverkan av berörda parter kan hjälpa företagen att mer exakt 
identifiera risker och inrätta en effektivare strategi för tillbörlig aktsamhet. Detta 
direktiv kräver därför samråd med och deltagande av berörda parter i alla etapper i 
förfarandet för tillbörlig aktsamhet. Dessutom kan samråd med och deltagande av dem 
bidra till att minska trycket från finansmarknaderna och kortsiktiga investerare och ge 
en röst åt dem som har ett starkt intresse för företagets långsiktiga hållbarhet. 
Deltagande av berörda parter kan bidra till att förbättra företagens långsiktiga resultat 
och lönsamhet, eftersom deras ökade hållbarhet skulle få positiva samlade ekonomiska 
effekter.

27. Begreppet berörda parter bör ges en vid tolkning och omfatta alla personer vars 
rättigheter och intressen kan påverkas av företagets beslut, vilket inbegriper, men inte 
är begränsat till, arbetstagare, lokalsamhällen, urbefolkningar, 
medborgarorganisationer och aktieägare samt organisationer vars lagstadgade syfte är 
att säkerställa att normer för mänskliga och sociala rättigheter, miljö och god 
förvaltning respekteras, såsom fackföreningar och organisationer i det civila 
samhället. 

28. För att undvika risken för att kritiska berörda parters röster förblir ohörda eller 
marginaliserade i förfarandet för tillbörlig aktsamhet ger direktivet berörda parter rätt 
till säkra och meningsfulla samråd om företagets strategi för tillbörlig aktsamhet och 
säkerställer att fackföreningarna medverkar på lämpligt sätt.

29. Förfaranden för klagomål bör säkerställa att visselblåsares anonymitet, säkerhet, 
fysiska och rättsliga integritet skyddas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2019/1937.

30. Detta direktiv ställer krav på företagen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
identifiera alla sina leverantörer. För att vara fullt verkningsfull bör tillbörlig 
aktsamhet inte begränsas till den första nivån i föregående och efterföljande led i 
leveranskedjan utan bör omfatta alla leverantörer och underleverantörer, särskilt 
sådana som företaget under förfarandet för tillbörlig aktsamhet kan ha identifierat som 
betydande risker. I detta direktiv medges dock att inte alla företag har samma resurser 
eller kapacitet att identifiera alla sina leverantörer och att denna skyldighet därför 
omfattas av principerna om rimlighet och proportionalitet, vilket inte i något fall bör 
tolkas av företagen som en förevändning för att inte uppfylla sin skyldighet att vidta 
alla nödvändiga åtgärder i detta avseende.
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31. För att tillbörlig aktsamhet ska kunna integreras i ett företags kultur och struktur är det 
nödvändigt att ledamöterna i företagets förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan är 
ansvariga för antagandet och genomförandet av strategin för tillbörlig aktsamhet. 
Styrelsen bör ha lämplig kunskap, utbildning och erfarenhet i frågor som rör tillbörlig 
aktsamhet. Genom direktivet ställs krav på stora företag att ha en rådgivande 
kommitté med en sakkunskap om tillbörlig aktsamhet som företaget bör dra nytta av. I 
detta direktiv föreskrivs också att ersättningspolicyn ska bringas i överensstämmelse 
med målen för detta direktiv.

32. Samordning på branschnivå av företags insatser för tillbörlig aktsamhet skulle kunna 
öka samstämdheten och effektiviteten i deras strategier för tillbörlig aktsamhet. I detta 
syfte föreskrivs i detta direktiv att medlemsstaterna skulle kunna uppmuntra antagande 
av handlingsplaner för tillbörlig aktsamhet på branschnivå. För att undvika att de 
berörda parternas synpunkter ignoreras krävs enligt direktivet att berörda parter deltar 
i fastställandet av dessa planer.

33. För att vara effektiv bör en ram för tillbörlig aktsamhet omfatta klagomålsmekanismer 
på företags- eller branschnivå, och för att säkerställa att sådana mekanismer är 
effektiva bör de berörda parternas deltagande säkerställas. . Dessa mekanismer bör 
göra det möjligt för berörda parter att ta upp farhågor och bör fungera som system för 
tidig varning för riskmedvetenhet. Klagomålsmekanismer bör inbegripa rätten att 
lämna förslag på hur företaget bör hantera risker. De bör också ge rätten att föreslå en 
lämplig avhjälpande åtgärd när de får kännedom om att företaget har orsakat eller 
bidragit till skada. 

34. Medlemsstaterna bör utse en eller flera nationella myndigheter som ska övervaka att 
företagen korrekt genomför sina skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet och 
säkerställa att detta direktiv efterlevs korrekt. Dessa nationella myndigheter bör ha rätt 
att på eget initiativ eller på grundval av klagomål från berörda parter och tredjeparter 
utföra lämpliga kontroller och införa påföljder för att säkerställa att företagen 
uppfyller de skyldigheter som fastställs i lagstiftningen. På unionsnivå bör 
kommissionen inrätta en europeisk kommitté bestående av behöriga myndigheter.

35. Ett företags upprepade överträdelse av de nationella bestämmelser som antagits i 
enlighet med detta direktiv, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, bör utgöra ett brott.

36. De nationella myndigheterna uppmuntras att samarbeta och utbyta information med de 
nationella kontaktpunkter för OECD som finns tillgängliga i deras land.

37. I linje med FN:s vägledande principer bör tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter inte i sig frita företag från ansvar för att ha orsakat eller bidragit till 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller skador på miljön. Ett robust förfarande 
för tillbörlig aktsamhet kan hjälpa företagen att undvika att orsaka eller bidra till 
skada.

38. Rätten till ett effektivt rättsmedel är en internationellt erkänd mänsklig rättighet, som 
fastställs i artikel 8 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i 
artikel 2.3 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter, och är även en grundläggande rättighet i unionen (artikel 47 i stadgan). 
Såsom erinras i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, har 
stater skyldighet att genom rättsliga, administrativa, lagstiftningsmässiga eller andra 
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lämpliga medel säkerställa att de som påverkas av företagsrelaterade kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna har tillgång till ett effektivt rättsmedel. Därför görs det i 
detta direktiv en särskild hänvisning till denna skyldighet i enlighet med Förenta 
nationernas grundläggande principer och riktlinjer för rätt till prövning och gottgörelse 
för offer för grova kränkningar av internationell människorättslagstiftning och 
allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt.

39. Medlemsstaterna bör införa ytterligare lagstiftning för att säkerställa att företag kan 
hållas ansvariga för skador som orsakats av företag som står under deras kontroll om 
de i sin näringsverksamhet har gjort sig skyldiga till överträdelser av internationellt 
erkända mänskliga rättigheter eller internationella miljönormer. De bör dock inte 
hållas ansvariga om de kan bevisa att de har iakttagit all vederbörlig omsorg för att 
undvika förlusten eller skadan eller att skadan skulle ha uppstått även om all 
vederbörlig omsorg hade iakttagits. När medlemsstaterna inför ansvarsordningar bör 
de överväga att anta lämpliga preskriptionsfrister och införa principen om att 
förloraren betalar.

40. För att skapa klarhet och säkerhet och konsekvens i praxis bland företag, särskilt små 
och medelstora företag och mikroföretag, krävs enligt detta direktiv att kommissionen 
utarbetar riktlinjer i samråd med medlemsstaterna och OECD och med hjälp av ett 
antal specialiserade organ. Det finns redan ett antal riktlinjer om tillbörlig aktsamhet 
som utarbetats av internationella organisationer och som kan användas som referens 
för kommissionen när den utarbetar riktlinjer enligt detta direktiv, särskilt för EU-
företag. Utöver de allmänna riktlinjer som kan vägleda små och medelstora företag vid 
tillämpningen av tillbörlig aktsamhet i deras verksamhet bör kommissionen överväga 
att utarbeta sektorsspecifika riktlinjer och tillhandahålla en regelbundet uppdaterad 
förteckning över landsspecifika faktablad för att hjälpa företagen att bedöma riskerna 
med sin affärsverksamhet inom ett visst område. I faktabladen bör det särskilt anges 
vilka konventioner och fördrag bland dem som finns förtecknade i artikel 3 i direktivet 
som har ratificerats av ett visst land.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1 
Syfte och mål

1. Detta direktiv syftar till att säkerställa att företag som är verksamma på den inre marknaden 
uppfyller sin skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna, miljön och god förvaltning 
och inte orsakar eller bidrar till risker för de mänskliga rättigheterna, miljön och god 
förvaltning i sina aktiviteter och sina affärsförbindelsers aktiviteter.

I direktivet fastställs i detta syfte minimikrav för företag när det gäller att identifiera, 
förebygga, upphöra med, mildra, övervaka, avslöja, redovisa, hantera och avhjälpa de risker 
för de mänskliga rättigheterna, miljön och förvaltningen som dessa aktiviteter kan medföra. 
Genom att samordna skyddsåtgärder för att skydda de mänskliga rättigheterna, miljön och 
god förvaltning är syftet med dessa krav på tillbörlig aktsamhet att förbättra den inre 
marknadens funktion.
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2. Detta direktiv syftar också till att säkerställa att företag kan hållas ansvariga för de negativa 
konsekvenser som de har för de mänskliga rättigheterna, miljön och förvaltningen genom hela 
värdekedjan. 

3. Detta direktiv ska tillämpas utan att det påverkar de ytterligare krav på tillbörlig aktsamhet 
som fastställs i unionens sektorsspecifika lagstiftning, särskilt förordning (EU) nr 995/20108 
och förordning (EU) nr 2017/8219. 

Vid oöverstiglig oförenlighet ska den sektorsspecifika lagstiftningen tillämpas.

4. Detta direktiv ska inte hindra medlemsstaterna från att upprätthålla eller införa ytterligare 
allmänna eller sektorsspecifika krav på tillbörlig aktsamhet, i den mån de inte hindrar en 
effektiv tillämpning av kraven på tillbörlig aktsamhet enligt detta direktiv. 

5. Genomförandet av detta direktiv ska inte på något sätt motivera en sänkning av den 
allmänna skyddsnivån för de mänskliga rättigheterna eller miljön. Det ska i synnerhet 
tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av andra befintliga ramar för underentreprenad, 
utstationering eller kedjeansvar.

Artikel 2 
Tillämpningsområde

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla företag som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat 
eller som är etablerade inom unionens territorium. 

2. Direktivet ska också tillämpas på företag med begränsat ansvar som omfattas av 
lagstiftningen i ett tredjeland och som inte är etablerade inom unionens territorium när de är 
verksamma på den inre marknaden och säljer varor eller tillhandahåller tjänster. Ett företag 
som omfattas av lagstiftningen i ett tredjeland och som inte är etablerat inom unionens 
territorium ska anses följa detta direktiv om det uppfyller de krav på tillbörlig aktsamhet som 
fastställs i detta direktiv och som införlivats i lagstiftningen i den medlemsstat där det är 
verksamt. 

3. Medlemsstaterna får undanta mikroföretag enligt definitionen i direktiv 2013/34/EU från 
tillämpningen av de skyldigheter som fastställs i detta direktiv. 

Artikel 3
Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner: 

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av 
skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden. Text av betydelse för 
EES (EUT L 295, 12.11.2010, s. 23).
9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa 
metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (EUT L 130, 19.5.2017, 
s. 1).
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– tillbörlig aktsamhet: det förfarande som ett företag inför för att identifiera, upphöra med, 
förebygga, mildra, övervaka, avslöja, redovisa, hantera och avhjälpa risker för de mänskliga 
rättigheterna, inbegripet sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter, miljön, inbegripet 
klimatförändringar, och förvaltningen, både genom sin egen och sina affärsförbindelsers 
verksamheter.

– berörda parter: enskilda personer och grupper av enskilda personer vars rättigheter eller 
intressen kan påverkas av de risker för de mänskliga rättigheterna, miljön och god förvaltning 
som ett företag eller dess affärsförbindelser medför, samt organisationer vars lagstadgade 
ändamål är att försvara de mänskliga rättigheterna, inbegripet sociala rättigheter och 
arbetstagarrättigheter, miljön och god förvaltning, och som inbegriper, men inte är begränsat 
till, arbetstagarna och deras företrädare, lokalsamhällen, ursprungsbefolkningar, 
medborgarorganisationer, fackföreningar, organisationer i det civila samhället och företagens 
aktieägare.

– affärsförbindelser: ett företags nätverk av förbindelser med affärspartner och andra enheter 
längs hela värdekedjan samt alla andra icke-statliga eller statliga enheter som är direkt knutna 
till företagets affärsverksamhet, produkter eller tjänster. 

– leverantör: alla affärsförbindelser som direkt eller indirekt tillhandahåller en produkt eller 
en tjänst till ett företag. 

– underleverantör: alla affärsförbindelser som utför en tjänst eller en aktivitet som är 
nödvändig för att slutföra ett annat företags verksamheter.

– värdekedja: ett företags alla aktiviteter, verksamheter, affärsförbindelser och 
investeringskedjor inom eller utanför EU. I värdekedjan ingår enheter med vilka företaget har 
en direkt eller indirekt affärsförbindelse, i tidigare och senare led, och som antingen a) 
tillhandahåller produkter eller tjänster som bidrar till företagets egna produkter eller tjänster 
eller b) tar emot produkter eller tjänster från företaget.

– risk: en potentiell eller faktisk negativ konsekvens för enskilda personer, grupper av 
enskilda personer och andra organisationer när det gäller de mänskliga rättigheterna, 
inbegripet sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter, miljön och god förvaltning. 

– risk för de mänskliga rättigheterna: varje potentiell eller faktisk negativ konsekvens som 
kan hindra enskilda personers eller grupper av enskilda personers fullständiga åtnjutande av 
de mänskliga rättigheterna när det gäller internationellt erkända mänskliga rättigheter, 
åtminstone i den mening som avses i det internationella regelverket för mänskliga rättigheter, 
Förenta nationernas människorättsinstrument avseende rättigheter för personer som tillhör 
särskilt utsatta grupper eller samhällen, samt principerna om grundläggande rättigheter i 
ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, liksom de som 
erkänns i ILO:s konvention om föreningsfrihet och faktiskt erkännande av rätten till 
kollektivförhandlingar, ILO:s konvention om avskaffande av alla former av tvångsarbete och 
obligatoriskt arbete, ILO:s konvention om faktiskt avskaffande av barnarbete och ILO:s 
konvention om avskaffande av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning. Hit 
hör även, men det är inte begränsat till, negativa konsekvenser för andra rättigheter som 
erkänns i ett antal ILO-konventioner, såsom föreningsfrihet, minimiålder, hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen och lika lön, samt de rättigheter som erkänns i konventionen om barnets 
rättigheter, den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter, den 
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amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna, den europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna, den europeiska sociala stadgan, Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna samt nationella författningar och lagar som 
erkänner eller genomför de mänskliga rättigheterna.

– risk för miljön: varje potentiell eller faktisk negativ konsekvens som kan hindra rätten till en 
hälsosam miljö, oavsett om den är tillfällig eller permanent, och oavsett omfattning, 
varaktighet eller frekvens. Hit hör, men det är inte begränsat till, negativa konsekvenser för 
klimatet, en hållbar användning av naturresurser samt biologisk mångfald och ekosystem. 
Dessa risker omfattar klimatförändringar, luft- och vattenföroreningar, avskogning, förlust av 
biologisk mångfald och utsläpp av växthusgaser. 

– förvaltningsrelaterad risk: varje potentiell eller faktisk negativ konsekvens för god 
förvaltning i ett land, i en region eller inom ett territorium. Hit hör, men det är inte begränsat 
till, bristande efterlevnad av OECD:s riktlinjer för multinationella företag, kapitel VII om att 
bekämpa mutor, uppmaning till att ge mutor och utpressning och principerna i OECD:s 
konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i 
internationella affärsförbindelser och fall av korruption och mutor när ett företag utövar 
otillbörlig påverkan på, eller lämnar otillbörliga ekonomiska förmåner till, offentliga 
tjänstemän för att erhålla privilegier eller orättvis förmånlig behandling i strid med lagen, och 
inbegriper fall där ett företag på ett otillbörligt sätt blir involverat i lokala politiska aktiviteter, 
ger olagliga kampanjbidrag eller inte följer gällande skattelagstiftning.

Artikel 4
Strategi för tillbörlig aktsamhet

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler för att säkerställa att företag visar tillbörlig aktsamhet 
när det gäller risker för de mänskliga rättigheterna, miljön och förvaltningen i sina 
verksamheter och affärsförbindelser. 

2. Företagen ska fortlöpande med hjälp av en lämplig övervakningsmetod identifiera och 
bedöma huruvida deras verksamheter och affärsförbindelser orsakar eller bidrar till risker för 
de mänskliga rättigheterna, miljön eller förvaltningen.

3. Om ett företag drar slutsatsen att det inte orsakar eller bidrar till risker ska det offentliggöra 
ett utlåtande om detta, inklusive sin riskbedömning, som ska ses över om nya risker uppstår 
eller om företaget ingår nya affärsförbindelser som kan medföra risker.

4. Om ett företag identifierar risker ska det införa en strategi för tillbörlig aktsamhet. Strategin 
för tillbörlig aktsamhet ska

i) specificera de risker som företaget har identifierat och som sannolikt förekommer i 
verksamheten och affärsförbindelserna samt hur allvarliga och brådskande dessa risker är.

ii) offentliggöra detaljerad, relevant och meningsfull information om företagets värdekedja, 
inklusive namn, platser och annan relevant information om dotterföretag, leverantörer och 
affärspartner i värdekedjan.
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iii) ange den politik och de åtgärder som företaget avser att anta för att upphöra med, 
förebygga eller mildra dessa risker. 

iv) ta fram en prioriteringspolitik för de fall där företaget inte kan hantera alla risker 
samtidigt. Företagen ska beakta hur allvarliga och brådskande de olika riskerna är, riskernas 
omfattning, deras storlek och hur oåterkalleliga de kan vara, och vid behov använda sig av 
prioriteringspolitiken för att hantera dessa risker. 

 v) ange den metod som använts för att definiera strategin, inbegripet de berörda parter som 
rådfrågats.

5. Företagen ska vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera underleverantörer och 
leverantörer i hela värdekedjan. 

6. Företagen ska ange hur deras strategi för tillbörlig aktsamhet förhåller sig till och integreras 
i deras affärsstrategi, deras politik, inklusive inköpspolitik, och förfaranden. 

7. Ett företags dotterbolag eller de företag som kontrolleras av ett företag ska anses ha 
uppfyllt skyldigheten att införa en strategi för tillbörlig aktsamhet om moderföretaget eller det 
kontrollerande företaget inkluderar dem i sin strategi för tillbörlig aktsamhet. 

8. Företagen ska visa tillbörlig aktsamhet i värdekedjan som står i proportion till och är 
anpassad till deras särskilda förutsättningar, särskilt deras verksamhetsområde, 
leveranskedjans storlek och längd, företagets storlek, dess kapacitet, resurser och 
hävstångseffekt. 

9. Företagen ska genom avtalsklausuler och antagandet av uppförandekoder säkerställa att 
deras affärsförbindelser inför och genomför en politik för de mänskliga rättigheterna, miljön 
och förvaltningen som är förenlig med deras strategi för tillbörlig aktsamhet. 

10. Företagen ska regelbundet kontrollera att underentreprenörer och leverantörer uppfyller 
sina skyldigheter enligt punkt 9.

Artikel 5 
Fackföreningars deltagande och samråd med berörda parter 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att företagen i god tro genomför effektiva, meningsfulla 
och välinformerade samråd med berörda parter vid fastställandet och genomförandet av deras 
strategi för tillbörlig aktsamhet på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till deras storlek och 
verksamhetens art och sammanhang, och de ska särskilt garantera att fackföreningar på 
relevant nivå har rätt att delta i fastställandet och genomförandet av strategin för tillbörlig 
aktsamhet i god tro med sitt företag. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att berörda parter har rätt att begära att företaget samråder 
med dem i enlighet med punkt 1. 

3. Företagen ska införa effektiva skyddsmekanismer och skyddsåtgärder för att säkerställa att 
berörda eller potentiellt berörda parter inte utsätts för risker om de deltar i de samråd som 
avses i punkt 1.



PR\1212406SV.docx 21/31 PE657.191v01-00

SV

4. Samråd med urbefolkningar ska genomföras i enlighet med internationella 
människorättsnormer, inbegripet standarden för fritt och informerat förhandssamtycke och 
med respekt för urbefolkningars rätt till självbestämmande. 

5. Arbetstagare eller deras representanter ska informeras och rådfrågas om sitt företags 
strategi för tillbörlig aktsamhet i enlighet med direktiv 2002/14/EG om inrättande av en 
allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen, 
direktiv 2009/38/EG om inrättande av ett europeiskt företagsråd och rådets direktiv 
2001/86/EG om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande.

6. Om ett företag vägrar att genomföra samråd med berörda parter. underlåter att involvera 
fackföreningar i god tro eller underlåter att i tillräcklig omfattning informera eller samråda 
med arbetstagarna eller deras representanter, ska medlemsstaterna säkerställa att berörda 
parter och fackföreningar kan hänskjuta ärendet till behörig nationell myndighet.

Artikel 6
Offentliggörande av och underrättande om strategin för tillbörlig aktsamhet

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att företag gör sin strategi för tillbörlig aktsamhet allmänt 
tillgänglig, åtkomlig och kostnadsfri, särskilt på företagens webbplatser.

2. Företagen ska underrätta sina arbetstagare och affärsförbindelser samt en av de nationella 
behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 14 om sin strategi för tillbörlig 
aktsamhet. 

3. Medlemsstaterna ska inrätta en centraliserad plattform och säkerställa att företag laddar upp 
sina strategier för tillbörlig aktsamhet eller det utlåtande som avses i artikel 4 på plattformen. 

Artikel 7
Tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy

Detta direktiv påverkar inte de skyldigheter som vissa företag har enligt direktiv 2013/34/EU 
att i sina förvaltningsberättelser inkludera en redovisning av icke-finansiell information, bland 
annat en beskrivning av företagets politik när det gäller åtminstone miljö-, social- och 
personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter, frågor om bekämpning av korruption och 
mutor samt de förfaranden för tillbörlig aktsamhet som genomförs. 

Artikel 8
Utvärdering och översyn av strategin för tillbörlig aktsamhet

1. Företagen ska minst en gång om året utvärdera ändamålsenligheten och lämpligheten i sin 
strategi för tillbörlig aktsamhet och vid behov se över strategin i enlighet med detta. 

2. Utvärderingen och översynen av strategin för tillbörlig aktsamhet ska genomföras i samråd 
med berörda parter och med fackföreningars deltagande på samma sätt som vid fastställandet 
av strategin för tillbörlig aktsamhet. 
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3. I stora företag ska utvärderingen och översynen av strategin för tillbörlig aktsamhet göras i 
samråd med den rådgivande kommitté som avses i artikel 12.

Artikel 9
Klagomålsmekanismer

1. Företagen ska inrätta en klagomålsmekanism, både som ett sätt att på ett tidigt stadium öka 
medvetenheten om risker och som ett system för avhjälpande åtgärder, som gör det möjligt 
för alla berörda parter att framföra farhågor om risker för de mänskliga rättigheterna, miljön 
eller förvaltningen. Medlemsstaterna ska säkerställa att företag har möjlighet att tillhandahålla 
en sådan mekanism i samarbete med andra företag eller organisationer.

2. Klagomålsmekanismerna ska vara legitima, tillgängliga, förutsägbara, säkra, rättvisa, 
transparenta, rättighetsförenliga och anpassningsbara enligt vad som anges i 
effektivitetskriterierna för klagomålsmekanismer utanför domstol i princip 31 i FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Mekanismerna ska tillåta anonyma 
klagomål.

3. Klagomålsmekanismen ska komma med snabba och effektiva svar till berörda parter, både 
vid varningar och klagomål och vid avhjälpande åtgärder.

4. Företagen ska offentliggöra farhågor som har tagits upp i klagomålsmekanismerna samt 
avhjälpande åtgärder, och regelbundet rapportera om de framsteg som har gjorts i dessa fall. 

5. Klagomålsmekanismerna ska ha rätt att lämna förslag till företaget om hur risker bör 
hanteras. 

6. Klagomålsmekanismerna ska utformas i partnerskap med berörda parter, särskilt med 
arbetstagarrepresentanter, och förvaltas i samarbete med dem. Arbetstagarrepresentanterna 
ska ges de resurser som krävs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter på detta område, 
bland annat för att upprätta förbindelser med fackföreningar och arbetstagare i de företag med 
vilka huvudföretaget har affärsförbindelser. 

Artikel 10 
Avhjälpande åtgärder utanför domstol

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett företag som i synnerhet inom ramen för sin 
klagomålsmekanism fastställer att det har orsakat eller bidragit till skada, tillhandahåller eller 
samarbetar för att tillhandahålla avhjälpande åtgärder. 

2. Den avhjälpande åtgärden får föreslås via den klagomålsmekanism som fastställs i 
artikel 9. 

3. Den avhjälpande åtgärden ska fastställas i samråd med berörda parter och kan bestå av en 
eller flera av de avhjälpande åtgärderna i följande icke uttömmande förteckning: ekonomisk 
eller annan ersättning, återinsättning i tjänst, offentlig ursäkt, restitution, rehabilitering eller 
bidrag till undersökningar. 
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4. Företagen ska förhindra ytterligare skada genom att garantera att det inträffade inte 
kommer att upprepas.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett företags förslag till avhjälpande åtgärd inte hindrar 
berörda parter från att väcka civilrättslig talan i enlighet med nationell lagstiftning.

Artikel 11
Ansvar för förfarandet för tillbörlig aktsamhet

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att ledamöterna i ett företags förvaltnings-, lednings- och 
tillsynsorgan inom ramen för de befogenheter som de tilldelats enligt nationell rätt har ett 
kollektivt ansvar för att säkerställa att förfarandet för tillbörlig aktsamhet och företagets 
affärsbeslut, inbegripet ersättningspolicyn, är förenliga med detta direktiv. 

2. Medlemsstaterna ska se till att deras lagar och andra författningar om skadeståndsansvar, 
åtminstone gentemot företaget, tillämpas på ledamöterna i företagens förvaltnings-, lednings- 
och tillsynsorgan om de åsidosätter de förpliktelser som avses i punkt 1.

Artikel 12 
Sakkunskap om tillbörlig aktsamhet 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att företagets ledningsorgan har de kvalifikationer, den 
kunskap och den sakkunskap som krävs i fråga om tillbörlig aktsamhet.

2. Stora företag ska inrätta en rådgivande kommitté med uppgift att ge råd till företagens 
ledningsorgan i frågor som rör tillbörlig aktsamhet och föreslå åtgärder för att upphöra med, 
övervaka, offentliggöra, hantera, förebygga och minska risker. De rådgivande kommittéerna 
ska inbegripa berörda parter och experter i sin sammansättning.

Artikel 13
Sektoriella handlingsplaner för tillbörlig aktsamhet

1. Medlemsstaterna får uppmuntra företag att anta sektoriella handlingsplaner för tillbörlig 
aktsamhet som syftar till att samordna företagens strategier för tillbörlig aktsamhet inom en 
ekonomisk sektor.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att berörda parter, särskilt fackföreningar, har rätt att delta 
i fastställandet av sektoriella handlingsplaner för tillbörlig aktsamhet.

3. Sektoriella handlingsplaner för tillbörlig aktsamhet får sörja för en gemensam 
klagomålsmekanism för de företag som omfattas av dess tillämpningsområde. 
Klagomålsmekanismen ska vara i linje med artikel 9 i detta direktiv.

4. Sektoriella klagomålsmekanismer ska utvecklas i partnerskap med berörda parter och 
förvaltas i samarbete med dem. 
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5. Fackföreningarna ska ges de resurser som krävs för att de ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter på detta område, bland annat för att upprätta förbindelser med fackföreningar och 
arbetstagare i de företag med vilka huvudföretaget har affärsförbindelser.

Artikel 14
Tillsyn 

1. Varje medlemsstat ska utse en eller flera nationella behöriga myndigheter som ska ansvara 
för tillsynen av tillämpningen av detta direktiv, såsom det har införlivats i nationell 
lagstiftning, och för spridning av bästa praxis i fråga om tillbörlig aktsamhet. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella behöriga myndigheter som utsetts i 
enlighet med punkt 1 är oberoende och har de personella, tekniska och finansiella resurser, de 
lokaler och den infrastruktur och sakkunskap som krävs för att de ska kunna utföra sina 
uppgifter på ett effektivt sätt.

3. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen de behöriga myndigheternas namn och 
adresser senast den [dagen för införlivandet av direktivet]. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla ändringar av de behöriga myndigheternas namn och adresser. 

4. Kommissionen ska, även på internet, offentliggöra en förteckning över behöriga 
myndigheter. Kommissionen ska se till att förteckningen hålls uppdaterad.

Artikel 15 
Undersökningar av företag

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska ha befogenhet att genomföra undersökningar 
för att säkerställa att företag uppfyller de skyldigheter som fastställs i detta direktiv. De 
behöriga myndigheterna ska ha rätt att utföra kontroller av företag och att intervjua berörda 
eller potentiellt berörda parter eller deras representanter.

2. De undersökningar som avses i punkt 1 ska genomföras antingen genom tillämpning av en 
riskbaserad metod eller i de fall då en behörig myndighet förfogar över relevant information, 
inbegripet på grundval av motiverade klagomål från en tredje part. 

3. Medlemsstaterna ska underlätta för tredje parter att lämna in klagomål enligt punkt 2 
genom att vidta åtgärder såsom att tillhandahålla formulär för inlämnande av klagomål och 
säkerställa att klagomålen förblir anonyma på begäran av den klagande. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att formuläret också kan fyllas i elektroniskt. 

4. Den behöriga myndigheten ska inom en rimlig period underrätta den klagande om hur 
undersökningen fortskrider och om resultatet av den, särskilt om det behövs ytterligare 
undersökningar eller samordning med en annan tillsynsmyndighet.

5. Om en behörig myndighet till följd av de åtgärder som vidtagits i enlighet med punkt 1 
upptäcker fall där ett företag har underlåtit att följa detta direktiv ska den ge det berörda 
företaget en lämplig tidsfrist för att vidta avhjälpande åtgärder. 
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6. Om underlåtenheten att följa detta direktiv skulle kunna leda till irreparabel skada ska 
medlemsstaterna ge en behörig myndighet rätt att besluta att det berörda företaget ska vidta 
interimistiska åtgärder eller förordna om tillfälligt upphörande av verksamheten.

7. Medlemsstaterna ska föreskriva sanktioner i enlighet med artikel 19 för företag som inte 
vidtar avhjälpande åtgärder inom den beviljade tidsfristen. 

8. Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella behöriga myndigheterna för ett register 
över de kontroller som avses i punkt 1, med angivande av framför allt kontrollernas art och 
resultat, och också av eventuella meddelanden om avhjälpande åtgärder som har utfärdats i 
enlighet med punkt 5. 
 
9. Register över de kontroller som avses i punkt 1 ska bevaras i minst fem år.

Artikel 16
Riktlinjer

1. För att skapa klarhet och säkerhet för företag, särskilt små och medelstora företag och 
mikroföretag, och för att säkerställa att de agerar på ett konsekvent sätt, ska kommissionen, i 
samråd med medlemsstaterna och OECD, och med bistånd av Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter, Europeiska miljöbyrån och Europeiska byrån för små och 
medelstora företag, offentliggöra allmänna icke-bindande riktlinjer för företag om hur de bäst 
uppfyller de skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet som fastställs i detta direktiv. Dessa 
riktlinjer ska ge praktisk vägledning om hur proportionalitet kan tillämpas på skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet beroende på företagets storlek och sektor. Riktlinjerna ska göras 
tillgängliga senast 18 månader efter dagen för ikraftträdandet av detta direktiv.

2. Kommissionen får, i samråd med medlemsstaterna och OECD, och med bistånd av 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europeiska miljöbyrån och 
Europeiska byrån för små och medelstora företag, utarbeta särskilda icke-bindande riktlinjer 
för företag som är verksamma inom vissa sektorer.

3. Vid utarbetandet av de icke-bindande riktlinjer som avses i punkterna 1 och 2 ovan ska 
vederbörlig hänsyn tas till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, 
ILO:s trepartsdeklaration om principer som rör multinationella företag och socialpolitik, 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag, OECD:s riktlinjer för ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från 
konfliktdrabbade områden och högriskområden, OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet 
för ansvarsfulla leveranskedjor inom klädes- och skosektorn, OECD:s riktlinjer för 
ansvarsfullt företagande för institutionella investerare och OECD–FAO:s riktlinjer för 
ansvarsfulla produktionskedjor inom jordbrukssektorn.

4. Landspecifika faktablad ska uppdateras regelbundet av kommissionen och göras 
tillgängliga för allmänheten för att ge aktuell information om de internationella konventioner 
och fördrag som var och en av unionens handelspartner har ratificerat.

Artikel 17
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Särskilda åtgärder till stöd för små och medelstora företag samt mikroföretag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns en särskild portal för små och medelstora 
företag och mikroföretag där de kan söka vägledning och få ytterligare stöd och information 
om hur de bäst uppfyller sina skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet.

2. Små och medelstora företag och mikroföretag ska vara berättigade till ekonomiskt stöd för 
uppfyllandet av sina skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet inom ramen för unionens 
program för stöd till små och medelstora företag och mikroföretag.

Artikel 18 
Samarbete på EU-nivå

1. Kommissionen ska inrätta en europeisk kommitté med behöriga myndigheter som ska 
arbeta för en samordnad och enhetlig reglerings- och tillsynspraxis och övervaka de nationella 
behöriga myndigheternas arbete.

2. Kommissionen ska, med bistånd av Europeiska unionens byrå för grundläggande 
rättigheter, Europeiska miljöbyrån och Europeiska byrån för små och medelstora företag, 
offentliggöra en årlig resultattavla för tillbörlig aktsamhet på grundval av den information 
som delas av nationella behöriga myndigheter och i samarbete med andra experter från den 
offentliga sektorn och berörda parter. 

Artikel 19
Sanktioner

1. Medlemsstaterna ska fastställa sanktioner vid överträdelser av de nationella bestämmelser 
som antas i enlighet med detta direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
deras genomförande. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett företags upprepade överträdelse av de nationella 
bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv utgör en straffbar handling om den 
begås uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder 
för att säkerställa effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder för dessa 
brott.

Artikel 20
Skadeståndsansvar

Det faktum att ett företag har visat tillbörlig aktsamhet i enlighet med kraven i detta direktiv 
fritar inte företaget från det skadeståndsansvar som det kan ådra sig enligt nationell 
lagstiftning. 

Artikel 21
Införlivande
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1. Medlemsstaterna ska [inom 24 månader] efter detta direktivs ikraftträdande sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska genast underrätta kommissionen om detta.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta 
direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om 
hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i 
nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 22
Ikraftträdande 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

****

Utöver förslaget till direktiv om företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet ska 
kommissionen lägga fram två kompletterande förslag om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och 
om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område10 (Bryssel I-
förordningen) respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 
11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)11, med beaktande 
av följande föreslagna text. 

****

10 EUT L 351, 20.12.2012, s. 1.
11 EUT L 199, 31.7.2007, s. 40. 
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II. REKOMMENDATIONER INFÖR UTARBETANDET AV 
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av 
den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och 
verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen)

TEXTEN TILL DET BEGÄRDA FÖRSLAGET

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om 

erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 67.4 
och 81.2 a, c och e,

med beaktande av Europaparlamentets begäran till Europeiska kommissionen1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

1. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter från 2011 innebar 
en ny utveckling i debatten om företag och mänskliga rättigheter. 

2. FN:s vägledande principer utgår från ramen om att skydda, respektera och åtgärda 
och fastställer tre pelare där åtgärder måste vidtas. Den första pelaren är inriktad på 
statens skyldighet att skydda mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna, den 
andra på företagens ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna och den tredje 
på den drabbades rätt till effektiva åtgärder när deras mänskliga rättigheter kränks. 

3. FN:s vägledande principer hänvisar ofta till att tillbörlig aktsamhet är den metod 
som bör användas för att den andra pelaren i FN:s ram ska omsättas i praktiken, 
och i direktiv xxx/xxxx om företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet 
har obligatoriska krav på tillbörlig aktsamhet på unionsnivå införts för företag som 
omfattas av direktiv 2013/34/EU.

4. För att genomföra den tredje pelaren i FN-ramen och möjliggöra tillgång till 
effektiva rättsliga avhjälpande åtgärder för personer vars mänskliga rättigheter har 
kränkts behöver förordning (EU) nr 1215/2012 ändras.

5. Genom denna förordning införs en ny punkt 5 i artikel 8 i förordning (EU) 
nr 1215/2012 för att säkerställa att EU-företag kan ställas till svars för sin roll i 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer. Denna nya bestämmelse 
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utvidgar behörigheten för medlemsstaternas domstolar, som skulle kunna få i 
uppdrag att fälla avgöranden i företagsrelaterade civilrättsliga mål mot EU-företag 
angående kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av deras 
dotterbolag eller leverantörer i tredjeländer. I det senare fallet kräver 
bestämmelsen att företaget har ett avtalsförhållande med leverantören.

6. Genom denna förordning införs också en ny artikel 26a med forum necessitatis-
bestämmelser, som bör villkoras av två faktorer, dels risk för rättsvägran i det 
tredjeland där kränkningen av de mänskliga rättigheterna har ägt rum, dels 
tillräcklig anknytning till den berörda medlemsstaten. Denna typ av bestämmelse 
finns redan i EU-rätten, till exempel i artikel 11 i förordning (EG) nr 650/2012 om 
arvsfrågor och i artikel 7 i förordning (EG) nr 4/2009 om underhållsskyldighet. 
Denna nya bestämmelse ger undantagsvis medlemsstaternas domstolar behörighet 
att, om de inte är behöriga enligt någon annan bestämmelse i förordning (EU) 
nr 1215/2012, fälla avgöranden om företagsrelaterade civilrättsliga anspråk 
angående kränkningar av de mänskliga rättigheterna som väcks mot företag som 
befinner sig i tredjeländer, men inom ett EU-företags leveranskedja, förutsatt att 
det är orimligt, eller omöjligt, att väcka talan eller genomföra rättsliga 
förhandlingar i det tredjeland som målet har anknytning till. I bestämmelsen 
fastställs även att anspråket måste ha tillräcklig anknytning till den medlemsstat 
där domstolstalan har väckts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Ändringar av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av 
den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av 
domar på privaträttens område

Förordning (EU) nr 1215/2012 ska ändras på följande sätt:

(1) I artikel 8 ska följande punkt införas som punkt 5:

5. I frågor som rör företagsrelaterade civilrättsliga anspråk angående kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna inom värdekedjan i enlighet med tillämpningsområdet för 
direktiv xxx/xxxx om företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet kan talan 
mot ett företag med säte i en medlemsstat även väckas i den medlemsstat där det har 
sitt säte eller där det är verksamt, om den skada som vållats i ett tredjeland kan 
tillskrivas ett dotterbolag eller ett annat företag med vilket moderbolaget har en 
affärsförbindelse i den mening som avses i artikel 3 i direktiv xxx/xxxx om företagens 
tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet. 

(2) Följande artikel ska införas som artikel 26a: 

Artikel 26a
När det gäller företagsrelaterade civilrättsliga anspråk angående kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna inom värdekedjan för ett företag med säte i unionen eller med 
verksamhet i unionen i enlighet med tillämpningsområdet för direktiv xxx/xxxx om 
företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet, om ingen domstol i en 
medlemsstat är behörig enligt denna förordning, får domstolarna i en medlemsstat 
undantagsvis pröva målet om rätten till en rättvis rättegång eller rätten till tillgång till 
rättslig prövning kräver detta, i synnerhet a) om det är orimligt, eller omöjligt, att 
väcka talan eller genomföra rättsliga förhandlingar i ett tredjeland till vilket tvisten har 
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nära anknytning, eller b) om ett domslut rörande anspråket som meddelats i ett 
tredjeland inte skulle kunna erkännas och verkställas i den medlemsstat i vilken talan 
väckts enligt lagstiftningen i den staten och erkännande och verkställighet krävs för att 
garantera kärandens rättigheter, och tvisten har tillräcklig anknytning till den 
medlemsstat där domstolstalan har väckts.

III. REKOMMENDATIONER INFÖR UTARBETANDET AV 
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 
om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)

TEXTEN TILL DET BEGÄRDA FÖRSLAGET

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska 

förpliktelser (Rom II)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 67.4 
och 81.2 a och c,

med beaktande av Europaparlamentets begäran till Europeiska kommissionen1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

1. Om den inre marknaden ska fungera väl måste medlemsstaternas lagvalsregler leda till 
att domstolarna i varje medlemsstat tillämpar samma lands lag, oavsett var talan har 
väckts, i syfte att göra det lättare att förutse hur en tvist kommer att lösas, öka 
rättssäkerheten och främja den fria rörligheten för domar. 

2. För detta ändamål har unionen antagit Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser 
(Rom II).

3. I artikel 4 i Rom II-förordningen fastställs följande huvudregel: i fråga om en 
utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i en skadeståndsgrundande händelse 
ska lagen i det land där skadan uppkommer tillämpas oavsett i vilket land den 
skadevållande händelsen inträffade och oavsett i vilket eller vilka länder indirekta 
följder av händelsen uppkommer.
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4. Tillämpningen av huvudregeln i artikel 4.1 i Rom II-förordningen kan leda till 
betydande problem för kärande som utsatts för kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, särskilt i fall där företagen är stora multinationella företag som är 
verksamma i länder med svaga människorättsnormer, där det är nästan omöjligt för 
dem att få skälig ersättning. Rom II-förordningen innehåller visserligen särskilda 
bestämmelser för vissa sektorer, däribland miljöskador, men den innehåller inte någon 
särskild bestämmelse om företagsrelaterade anspråk angående mänskliga rättigheter.

5. För att råda bot på denna situation bör Rom II-förordningen ändras så att den omfattar 
en särskild lagvalsbestämmelse för civilrättsliga anspråk som rör påstådda 
företagsrelaterade människorättskränkningar som begåtts av EU-företag i tredjeländer, 
vilket skulle göra det möjligt för kärande som drabbas av människorättskränkningar, 
som påstås ha begåtts av företag som är verksamma i unionen, att välja en lag med 
starka människorättsnormer. En ny artikel 26a bör därför införas i förordning (EG) 
nr 864/2007 så att offer för företagsrelaterade människorättskränkningar kan välja 
mellan lagen i det land där skadan uppkom (lex loci damni), lagen i det land där den 
skadevållande händelsen inträffade (lex loci delicti commissi) och lagen på den plats 
där det svarande företaget har sitt säte eller, i avsaknad av säte i medlemsstaten, där 
det är verksamt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 
om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)

Artikel 1

Förordning (EU) nr 864/2007 ska ändras på följande sätt:

(1) Följande artikel ska införas:

Artikel 6a

Företagsrelaterade anspråk angående mänskliga rättigheter

I samband med företagsrelaterade civilrättsliga anspråk angående kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna inom värdekedjan för ett företag med säte i en medlemsstat i unionen, 
eller som bedriver verksamhet i unionen i enlighet med tillämpningsområdet för direktiv 
xxx/xxxx om företagens tillbörliga aktsamhet och företagsansvar, ska tillämplig lag för en 
utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i den uppkomna skadan vara den lag som 
fastställs i enlighet med artikel 4.1, såvida inte den person som begär ersättning för skadan 
väljer att grunda sitt anspråk på lagen i det land där den skadevållande händelsen inträffade 
eller på lagen i det land där det svarande företaget har sitt säte eller, om företaget inte har sitt 
säte i en medlemsstat, lagen i det land där företaget bedriver verksamhet.


