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Høringssvar fra Concord Danmark vedr. Kommissionens forslag til direktiv om 

virksomheders rapporteringskrav om samfundsansvar (ikke-finansiel 

rapportering) 

 

Concord Danmark har følgende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til direktiv om 

virksomheders rapporteringskrav om samfundsansvar (ikke-finansiel rapportering): 

Concord Danmark ser generelt EU- Kommissionens forslag til direktiv om virksomheders 

rapporteringskrav om samfundsansvar (ikke-finansiel rapportering) som et meget vigtigt initiativ. 

Lovforslaget er et positivt skridt i retning af at sikre, at europæiske virksomheder agerer 

gennemsigtigt og ansvarligt uanset hvor i verden de opererer.  

Når det er sagt er Concord Danmark også nødt til at påpege, at Kommissionens forslag 

grundlæggende giver virksomheder al for stor frivillighed med hensyn til, hvad de vil rapportere 

om. Dermed er der en alvorlig risiko for, at direktivet ikke kommer til at leve op til Kommissionens 

målsætning om at sikre ordentlig gennemsigtighed, ansvarlighed og sammenlignelighed i de største 

europæiske virksomheders indsats og rapportering på det ikke-finansielle område. Den manglende 

præcisering og ubindende karakter af rapporteringskravene kan derfor føre til, at de forbrugere, 

investorer og andre vigtige stakeholders, som EU kommissionen ønsker at tilgodese med sit 

lovforslag ikke får et tilstrækkeligt informationsgrundlag til at bedømme om europæiske 

virksomheder lever op til deres ansvar i overensstemmelse med direktivets hensigt. 

 

Positive elementer i EU-Kommissionens forslag: 

Concord Danmark finder følgende elementer i Kommissionens lovforslag positive og mener derfor, 

at disse bør bibeholdes i det endelige direktiv: 

 

1) Det er meget positivt, at Kommissionens forslag lægger op til, at de virksomheder, der 

omfattes af direktivet, skal rapportere om deres risici hvad angår ikke-finansielle forhold 

(menneskerettigheder, miljø, mv.). Det er vigtigt for Concord Danmark, at den danske 

regering støtter Kommissionen på dette punkt. 

 

2) Det er også positivt, at Kommissionens forslag lægger op til, at virksomhederne skal 

rapportere om, hvordan de håndterer deres risici. Det er vigtigt at den danske regering støtter 

Kommissionen på dette punkt. 

 



 
3) Endelig er det også positivt, at Kommissionens forslag lægger op til, at de virksomheder der 

omfattes af direktivet som minimum skal rapportere om såvel miljø-, sociale og 

medarbejderrelaterede forhold - herunder respekt for menneskerettighederne, miljø 

antikorruption og bestikkelse. Det er vigtigt, at den danske regering støtter Kommissionen 

på dette punkt. 

 

Negative og manglende elementer i Kommissionens forslag: 

1) Det er som tidligere nævnt positivt, at Kommissionens forslag har fokus på, at virksomheder 

der omfattes af direktivet skal rapportere om deres risici på bl.a. miljø- og 

menneskerettighedsområdet. Men forslaget fokuserer udelukkende på rapportering om, hvad 

disse risici betyder for virksomhederne selv og deres aktionærer. Der er ikke fokus på de 

mennesker og lokalsamfund, som kan blive påvirket negativt af virksomhedernes aktiviteter. 

Dette ser Concord Danmark som et alvorligt problem.  

 

Internationale standarder som UN Guiding Principles on Business and Human Rights og 

OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder opfordrer virksomheder til at 

offentliggøre information, som er vigtig for deres stakeholders – dvs. ikke kun 

virksomhedernes aktionærer - men også de mennesker og lokalsamfund, der bliver påvirket 

negativt af virksomhedernes aktiviteter. De har ret til at vide, hvordan deres basale 

rettigheder og miljøet bliver påvirket af virksomhedernes aktiviteter. 

 

Ifølge UNGP on Business and Human Rights bør virksomheder ”know and show that they 

respect human rights” og det understreges endvidere at ”showing involves communication, 

providing a measure of transparency and accountability to individuals or groups who may be 

impacted and to other relevant stakeholders, including investors”.
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OECDs retningslinjer for multinationale selskaber understreger også at.: ”Clear and 

complete information on enterprises is important to a variety of users ranging from 

shareholders and the financial community to other constituencies such as workers, local 

communities, special interest groups, governments and society at large. To improve public 

understanding of enterprises and their interaction with society and the environment, 

enterprises should be transparent in their operations and responsive to the public’s 

increasingly sophisticated demands for information”.
2
 

 

2) Concord Danmark mener at det er essentielt, at direktivets rapporteringskrav også eksplicit 

omfatter virksomheders due diligence indsats. Virksomheder omfattet af direktivet bør 

således rapportere om, hvad de har gjort for at identificere, forebygge og adressere deres 

risici og negative påvirkning af bl.a. miljø og menneskerettigheder. Det er også vigtigt, at 

direktivet pålægger virksomhederne at rapportere om, i hvor høj grad deres due diligence 

indsats har ført til øget respekt for internationale miljø- og menneskerettighedsstandarder. 

Det nuværende forslag fra Kommissionen giver for Concord Danmark at se virksomheder 

                                                           
1
 United Nations Guiding Principles on Business and human Rights, New York and Geneva 2011, UN Office of the High 

Commissioner for Human Rights, P.15 and Guiding Principles 21, p.20 
2
 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, May 2011.par.28 Commentary on Disclosure, p.28 



 
alt for stor frivillighed mht. hvad de skal rapportere om. Såvel UNGP on Business and 

Human Rights som OECDs retningslinjer for multinationale selskaber lægger vægt på, at 

virksomheder skal udøve due diligence og rapportere om deres due diligence indsats. 

 

3) Concord Danmark finder det problematisk, at Kommissionen i sit forslag ikke henviser til 

relevante retningslinjer for, hvordan virksomheder bør rapportere om deres risici og 

påvirkning af internationale miljø, menneskerettigheds- og miljøforhold. For Concord 

Danmark er det vigtigt, at EU direktivet henviser til relevante sektor-, landespecifikke og 

regionale vejledninger på bl.a. miljø- og menneskerettighedsområdet.   

 

4) Kommissionens forslag lægger op til, at virksomheder - hvor det er nødvendigt for 

forståelsen af deres finansielle udvikling, position og/eller præstation – bør inkludere 

finansielle og ikke-finansielle KPIer i deres rapportering. Concord Danmark finder det 

vigtigt, at inkluderingen af KPIer i rapporteringen også finder sted, når det omhandler en 

nødvendig forståelse af virksomhedernes miljømæssige og sociale ”impact”. På 

miljøområdet er især følgende KPIer vigtige: anvendelse af jord og grunde, vandforbrug, 

udledning af drivhusgasser og anvendte materialer.   

 

5) Forslaget fra Kommissionen har udeladt rapportering om ikke-finansielle forhold i 

virksomhedernes leverandørkæder. Dette mener Concord Danmark ikke er rimeligt. For 

mange europæiske virksomheder udgør risici i leverandørkæden de største risici på bl.a. 

miljø- og menneskerettighedsområdet. Direktivet bør derfor omfatte rapportering om risici 

og ”impacts” i virksomhedernes leverandørkæder. 

 

6) Concord Danmark finder det meget problematisk, at virksomheder frit kan vælge mellem 

nationale, europæiske og/eller internationale standarder på miljø-, antikorruptions- og 

menneskerettighedsområdet til brug ved deres rapportering. Dette fjerner for Concord 

Danmark at se sammenligneligheden i de rapporter, der bliver udarbejdet på baggrund af 

EU-direktivet. Dermed undermineres et af de vigtige formål med det kommende EU-

direktiv.  

 

Concord Danmark finder det vigtigt, at det kommende EU-direktiv henviser til internationalt 

anerkendte standarder, der har opbakning fra mange regeringer. Endvidere bør direktivet 

henvise til internationalt anerkendte standarder der har fokus på, at virksomheder skal 

respektere internationale miljø, menneskerettigheds- og antikorruptionsstandarder og 

rapportere om, hvad de gør for at identificere, forebygge og adressere deres risici og 

negative påvirkninger på bl.a. disse områder. Concord Danmark mener derfor, at direktivet 

skal henvise til UNGP on Business and Human Rights og OECD retningslinjer for 

multinationale selskaber, da disse standarder lever op til disse betingelser. 

 

7) Concord Danmark ser det som et alvorligt problem, at EU-Kommissionen på den ene side - i 

sit ”explanatory memorandum” - taler om udfordringen i, at kun 2500 ud af 42000 store 

europæiske virksomheder rapporterer om ikke-finansielle forhold hvert år, og på den anden 

side fremsætter et forslag om at kun 18000 ud af de 42000 store europæiske virksomheder 

skal være omfattet af EU-direktivet om ikke-finansiel rapportering. Concord Danmark 

finder det med andre ord ikke rimeligt at det kun er europæiske virksomheder, der har en 



 
størrelse på over 500 medarbejdere og de tilsvarende finansielle tal, der skal være omfattet 

af EU-direktivet. Concord Danmark mener, at det i princippet er alle virksomheder der bør 

være omfattet af EU direktivet, også mellemstore og små virksomheder. Men det bør som 

minimum være virksomheder der overstiger en størrelse på 250 medarbejdere og de 

tilsvarende finansielle tal, der bør være omfattet af EU-direktivet. Dette svarer også til den 

nuværende danske lovgivning på området. 

 

8) Concord Danmark mener det er problematisk, at forslaget fra Kommissionen mangler 

grundlæggende monitorerings- og håndhævelsesmekanismer. EU og EU's medlemslande bør 

etablere sådanne mekanismer, der bl.a. gør det muligt at retsforfølge virksomheder, der ikke 

lever op til EU-direktivet. 

 

9) Concord Danmark finder det problematisk, at det ifølge forslaget fra Kommissionen er 

tilstrækkeligt at det kun er en virksomhed ud af en gruppe af virksomheder der rapporterer 

om ikke-finansielle forhold. Concord Danmark mener med andre ord at det er vigtigt, at 

undtagelsesreglen i forslaget fjernes, så alle dele af en virksomhed er pålagt at rapportere om 

ikke-finansielle forhold, herunder også datterselskaber.  

 

10) Comply or explain: Concord Danmark mener i princippet, at alle de virksomheder der 

omfattes af det kommende EU-direktiv skal rapportere om ikke-finansielle forhold. Det bør 

kun være muligt for virksomhederne at undgå at rapportere, hvis de giver en ordentlig og 

legitim begrundelse for, hvorfor de ikke vil/kan rapportere om et eller flere ikke-finansielle 

forhold. Generelle undskyldninger såsom ”kommercielle forhold”, ”juridiske barrierer” eller 

”omkostninger” er ikke gode nok for Concord Danmark at se. Under alle omstændigheder 

finder Concord Danmark det meget vigtigt, at den danske regering som absolut minimum 

ikke begynder at modarbejde Kommissionens nuværende forslag om comply or explain ud 

fra en interesse om at gøre den danske model på dette punkt til europæisk lov. Den 

nuværende danske model, der ikke engang kræver comply or explain er meget utilstrækkelig 

for Concord Danmark at se.   

 

11) Kommissionens lovforslag er mangelfuldt, fordi det ikke lægger op til gennemsigtighed om 

virksomheders struktur og leverandører/leverandørkæder. Virksomheder som Nike og Apple 

er begyndt at offentliggøre hvem deres leverandører er for at sikre større ansvarlighed i 

deres arbejde med ansvarlig leverandørstyring. Det bør være et lovkrav i det kommende EU-

direktiv, at de virksomheder, der omfattes af direktivet skal være transparente mht. deres 

virksomhedsstruktur og leverandører/leverandørkæder. 

 

12) Det er en mangel ved det nuværende forslag fra Kommissionen, at der ikke stilles krav til 

virksomheder om at sikre let og gratis adgang til rapporterne for relevante stakeholders i de 

lande, hvor virksomhederne opererer eller har samarbejdspartnere/leverandører. Dette krav 

bør være del af direktivet. 

 

Concord Danmark opfordrer til, at lovforslaget fra Kommissionen kommer i høring igen, 

hvis/når der sker ændringer i lovforslaget og inden lovforslaget bliver endeligt vedtaget i 

Ministerrådet. 


