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EU-Kommissionens forslag om Corporate Sustainability Due Diligence 
 

16. marts 2022 

Amnesty International takker for muligheden for at komme med høringssvar til 
EU-Kommissionens forslag om Corporate Sustainability Due Diligence. 
 
Fokus og struktur i vores høringssvar: 
 
Vi vil i høringssvaret først opsummere vores bemærkninger, dernæst fremhæve de 
dele af EU-Kommissionens lovforslag, som vi anser som positive og de dele, som vi 
anser som problematiske. Derudover fremsætter vi en række anbefalinger til, hvad 
Danmark bør arbejde for i EU-regi for at forbedre lovforslaget, således at vi får et 
EU-direktiv, som ikke kun har fokus på virksomheders interesser og juridiske 
sikkerhed, men i lige så høj grad de mennesker og det miljø, som virksomheders 
aktiviteter påvirker negativt. 
 
Vi skal gøre opmærksom på, at vi endnu ikke har haft mulighed for at vurdere 
lovforslaget i detaljer. Derfor håber vi på yderligere inddragelse og dialog om EU-
Kommissionens lovforslag fremadrettet. 
 
Kort opsummering af vores bemærkninger: 
 
Amnesty International Danmark finder det positivt, at EU-Kommissionens 
lovforslag refererer til FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv 
(UNGP) og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder, at lovforslaget 
har fokus på hele virksomhedens værdikæde - inklusive leverandører og kunder – 
samt at det inddrager strafansvar ved civile domstole i tilfælde af alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser og skader på miljøet. Men dette er dog langt fra 
tilstrækkeligt, da lovforslaget på centrale punkter ikke lever op til de 
internationale standarder – på trods af den store opbakning til standarderne fra 
EU’s side. Problemerne handler blandt andet om lovforslagets ensidige fokus på 
kontrakter og audits, etablerede forretningsforbindelser samt virksomheds-
baserede klagemekanismer. Der er et stort behov for at rette op på disse 
problemer, hvis EU-direktivet ikke kun skal tage hensyn til virksomheders 
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interesser og juridiske sikkerhed, men også skal have positiv betydning for de 
mennesker og det miljø, som virksomheders aktiviteter påvirker negativt. 
 
Positive elementer i EU-Kommissionens lovforslag: 
 

1) Reference til FN’s og OECD’s retningslinjer: 
 
Det er positivt, at der i lovforslaget ses en sammenhæng med andre EU-
direktiver og handlingsplaner, der har fokus på FN’s og OECD’s 
retningslinjer.1 Der refereres også til FN’s og OECD’s retningslinjer i 
lovforslagets lovgrundlag.2 Dette er vigtigt for forståelsen af, hvad 
lovpligtig due diligence på menneskerettigheds- og miljøområdet handler 
om. 
 
Amnesty International mener dog, at fortolkningen af due diligence i 
lovforslaget langtfra lever op til FN’s og OECD’s retningslinjer. Problemerne 
handler som før nævnt blandt andet om lovforslagets ensidige fokus på 
kontrakter, audits og etablerede forretningsforbindelser fremfor en 
proaktiv og risikobaseret tilgang til due diligence i overensstemmelse med 
de internationale standarder. (vi gennemgår mere herom nedenfor under 
de negative elementer i EU-kommissionens lovforslag). 
 
Amnesty International anbefaler, at Danmark arbejder for: 
 

➢ at sikre at EU-Direktivet kommer til at inkludere den rigtige forståelse og 
fortolkning af lovkravet om due diligence - i ordentlig overensstemmelse 
med FN’s og OECD’s retningslinjer.  
 

2) Fokus på hele værdikæden: 
 
Det er positivt, at EU-kommissionens lovforslag dækker såvel 
virksomhedens egne aktiviteter som leverandørernes og kundernes 
aktiviteter igennem hele værdikæden. Den seneste tids fokus i pressen på 
sager omhandlende danske virksomheders eksport af bl.a. jetbrændstof og 
overvågningsudstyr til regimer, der har anvendt produkterne til 
forfærdelige menneskerettighedskrænkelser, er med til at understrege 
behovet for lovgivning, der ikke kun dækker virksomheders ansvar i forhold 
til deres leverandører og produktion, men også i forhold til deres kunder.3 
Det er på høje tid, at virksomheder får et ansvar for også selv at sikre, at 
deres produkter ikke ender i de forkerte hænder. 
 

 
1 https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-directive-corporate-sustainable-due-diligence-and-annex_en; Side 3-10 
2 Ibid; Side 10-13 
3 https://nyheder.tv2.dk/krimi/2021-12-14-direktoer-i-dan-bunkering-idoemt-millionboede-og-
faengsel-for-salg-til-syrien; https://danwatch.dk/rigspolitiet-undersoeger-militaer-eksport-til-
bahrain/ 

https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-directive-corporate-sustainable-due-diligence-and-annex_en
https://nyheder.tv2.dk/krimi/2021-12-14-direktoer-i-dan-bunkering-idoemt-millionboede-og-faengsel-for-salg-til-syrien
https://nyheder.tv2.dk/krimi/2021-12-14-direktoer-i-dan-bunkering-idoemt-millionboede-og-faengsel-for-salg-til-syrien
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Amnesty International mener dog, at det er meget vigtigt, at 
virksomheder ikke kan slippe afsted med kun at skulle forholde sig til 
negative indvirkninger hos såkaldt ”etablerede forretningsforbindelser” i 
værdikæden, som EU-kommissionens lovforslag lægger op til. Dette kan 
komme til at tilskynde virksomheder, der ikke ønsker at påtage sig et 
ansvar for menneskerettigheder og miljø, til at shoppe rundt efter 
kortvarige leverandør -og kunderelationer for at undgå at skulle leve op til 
EU-direktivet. 
 
Amnesty International anbefaler at Danmark arbejder for: 
 

➢ at sikre, at der i EU-Direktivet gøres op med intentionen om kun at gøre de 
omfattede virksomheder ansvarlige i forhold til negative indvirkninger hos 
etablerede forretningsforbindelser. Ansvaret bør dække negative 
indvirkninger hos alle forretningsforbindelser i hele værdikæden med fokus 
på alvorlige negative risici og indvirkninger i overensstemmelse med FN’s 
og OECD’s retningslinjer – og uanset hvor i værdikæden, at de negative 
indvirkninger finder sted. 
 

3) Inddragelse af strafansvar ved civile domstole: 
 
Det er positivt at EU-Kommissionens lovforslag lægger op til inddragelse af 
strafansvar ved civile domstole. Dette er meget vigtigt, da der gennem 
årene har været mange eksempler på alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser og skader på miljøet, der involverer 
virksomheder, hvor ofrene ikke har haft adgang til juridisk oprejsning. 
 
Amnesty International mener dog en vigtig forudsætning for adgangen til 
juridisk oprejsning er, at der sættes ind overfor de barrierer, som ofrene 
står overfor – såsom store omkostninger ved at skulle anlægge en sag, en 
urimelig bevisbyrde og urimelige tidsfrister med hensyn til anlæggelse af 
sager ved civile domstole. (vi gennemgår mere herom nedenfor under de 
negative elementer ved EU-kommissionens lovforslag). 
 
Amnesty International anbefaler at Danmark arbejder for: 
 

➢ at der i EU-Direktivet sikres løsninger på de barrierer som ofre for alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser, der involverer virksomheder, udsættes for 
og som oftest gør det umuligt for ofrene at opnå retfærdighed ved 
domstolene. 

 
4) Offentlige myndigheders håndhævelse af Direktivet: 

 
Der er i EU-Kommissionens lovforslag fokus på, at nationale myndigheder 
skal håndhæve Direktivet og sikre ordentlig implementering af det. Dette 
er positivt og udgør et vigtigt supplement til håndhævelse af loven ved 
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domstolene. Det er også positivt, at det er muligt for NGO’er at rejse klager 
og at myndighederne kan rejse sager af egen drift. 
 
Amnesty International mener dog det er vigtigt, at myndigheden agerer 
neutralt i forhold til arbejdet og ikke tager ensidigt hensyn til de omfattede 
virksomheders interesser.  
 
Amnesty International anbefaler at Danmark arbejder for: 
 

➢ At sikre, at EU-direktivet lægger eksplicit vægt på det vigtige i, at de 
myndigheder, der skal håndhæve direktivet og sikre ordentlig 
implementering af det, agerer neutralt og ikke tager ensidigt hensyn til de 
omfattede virksomheders interesser.  

 
5) Ledelsens ansvar:  

 
Det er positivt, at der i EU-kommissionens lovforslag lægges op til, at 
ledelsen har et ansvar for at overveje de menneskerettigheds-, 
miljømæssige og klimamæssige konsekvenser af deres beslutninger. Det er 
også positivt, at ledelsen bliver forpligtet til at iværksætte og overvåge due 
diligence arbejdet i de omfattede virksomheder samt rapportere om 
indsatsen til bestyrelsen.  
 
Amnesty International mener dog at det er problematisk, at der ikke er 
nogen konsekvenser, hvis ledelsen ikke tager sit ansvar alvorligt.  
 
Amnesty International anbefaler at Danmark arbejder for: 
 

➢ at sikre at både ledelsen og bestyrelsen i virksomhederne pålægges et 
ansvar for ovennævnte og at der sættes ind med sanktioner fra offentlige 
myndigheders side, hvis ansvaret tilsidesættes. 

 
Negative/manglende elementer i EU-kommissionens lovforslag: 
 

6) Størrelsen på de virksomheder og finansielle institutioner, der er 
omfattet af lovforslaget: 
 
Det er positivt, at lovforslaget går længere end både den franske og tyske 
lov på området, men det er stadig utilstrækkeligt, at forslaget kun dækker 
store virksomheder med over 500 medarbejdere og over 150 millioner 
euro i årlig omsætning, virksomheder med over 250 medarbejdere og 40 
millioner euro i årlig omsætning i tre særligt risikable sektorer (tekstil, 
landbrug og udvindingsindustrien) samt virksomheder der ikke er 
hjemmehørende i EU, men som opererer i EU med over 150 millioner euro 
i årlig omsætning eller 40 millioner euro i årlig omsætning i de tre nævnte 
højrisiko-sektorer.  
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Dette er ikke i overensstemmelse med FN’s Retningslinjer for 
Menneskerettigheder og Erhverv, der gælder for alle virksomheder, men 
tilpasset virksomheders størrelse og kontekst. Det er heller ikke i 
overensstemmelse med EU-Kommissionens lovforslag om Corporate 
Sustainability Reporting4, som dækker alle store virksomheder samt 
børsnoterede små og mellemstore virksomheder. De få sektorer af særlig 
risikabel karakter, som lovforslaget har fokus på, er også utilstrækkeligt. 
For eksempel er den finansielle sektor udeladt som særlig risikabel sektor, 
selvom OECD har udarbejdet særlige retningslinjer for den finansielle 
sektor. Andre sektorer af særlig høj risiko såsom forsvarsindustrien, 
teknologiindustrien, shipping og transportindustrien bredere set, 
medicinalindustrien samt byggeindustrien er også udeladt, hvilket er 
meget problematisk.  
 
Amnesty International anbefaler at Danmark arbejder for: 
 

➢ at sikre at direktivet kommer til at dække så mange virksomheder inklusiv 
fra den finansielle sektor som muligt og især virksomheder i ovennævnte 
og andre højrisikosektorer samt statsejede virksomheder. Som minimum 
bør også børsnoterede små og mellemstore virksomheder være omfattet. 
Listen med højrisiko-sektorer bør desuden løbende vurderes hvad angår 
behovet for at tilføje yderligere sektorer. 
 

7) Områder, konventioner og deklarationer, der ikke er omfattet af 
lovforslaget:  
 

Krænkelser af menneskerettighederne: 
 
Annekset indeholder en omfattende liste over krænkelser af 
menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder og indeholder en 
opsamlingsklausul, der henviser til relevante FN/ILO-konventioner. På trods af 
det mangler flere vigtige konventioner:  
 
1. ILO-konvention 190 om vold og chikane i arbejdssfæren, som er vigtig for at 
sikre mod kønsdiskrimination.  
2. Konventionen om beskyttelse af migrantarbejderes og deres 
familiemedlemmers rettigheder (1990) 
3. FN’s internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen 
forsvinden (2006).  
4. Selvom der henvises til FN’s deklaration om oprindelige folks rettigheder, er 
det et problem, at der i EU-Kommissionens lovforslag ikke henvises eksplicit til 
oprindelige folk og deres ret til fri, forudgående og informeret samtykke (FPIC). 
 
Klimaforandringer: 

 
4 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-
reporting/corporate-sustainability-reporting_en 
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EU-kommissionen inddrager i sit lovforslag, at virksomheder der er 
omfattet af lovforslaget (undtagen virksomheder i højrisiko-sektorer) skal 
vedtage en handlingsplan for grøn omstilling i overensstemmelse med 
målsætningen om 1,5 grader celsius i Paris Aftalen. Hvis negativ indvirkning 
i forhold til klimaforandringer udgør en risiko eller et konkret problem for 
virksomheden skal handlingsplanen omfatte målsætninger for reduktion af 
CO2-udledning. 
 
Bestemmelsen i lovforslaget udgør et udgangspunkt for det vigtige fokus 
på klima, men er utilstrækkelig. Det er kun virksomheder, der identificerer 
klima som en primær risiko i forbindelse med deres egen forretningsdrift 
og dermed ikke i forhold til hele deres værdikæde, der skal inkludere 
målsætninger for reduktion af CO2-udledning. Desuden er store 
virksomheder, der opererer i særlige højrisiko-sektorer såsom 
udvindingsindustrien og handel med mineraler ikke omfattet af 
forpligtelsen. Det er kun meget få og meget store virksomheder. 
 
Offentlige udbud/indkøb: 
 
Lovforslaget lægger kun op til, at de omfattede virksomheder skal kunne 
godtgøre, at de ikke er blevet sanktioneret i forhold til direktivet for at 
kunne indgå i offentlige udbud. Der er ikke nogen krav til offentlige 
indkøbere om at kræve due diligence af de virksomheder som de indgår 
kontrakter med eller selv at udøve due diligence. Dette er problematisk. 
 
Amnesty International anbefaler at Danmark arbejder for: 
 

➢ at sikre, at der bliver rettet op på manglerne mht de manglende referencer 
til vigtige ILO- og FN-konventioner. 

 
➢ at sikre, at Direktivet sætter ordentligt ind overfor det utilstrækkelige fokus 

på klimaforandringer. Identificering og håndtering af risici og konkret 
negativ indvirkning på klima bør være del af alle virksomheders due 
diligence og i forhold til hele værdikæden. 
 

➢ at sikre, at konsekvenser for at overtræde forpligtelsen bliver klarlagt. Er 
det kun muligt for de myndigheder, der fører tilsyn med implementeringen 
af direktivet at sanktionere i forhold til en manglende eller upræcis 
strategiplan på klimaområdet eller også for manglende implementering? 
 

➢ at sikre, at EU’s udbudsdirektiv bliver ændret, således at det inkorporerer 
due diligence på menneskerettigheds, miljø- og klimaområdet langt bedre 
end tilfældet er i dag.  
 

8) Fokus på etablerede forretningsforbindelser i virksomhedernes 
værdikæde: 
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Det er som tidligere nævnt positivt, at due diligence-forpligtelsen for de 
omfattede virksomheder i EU-kommissionens lovforslag omfatter 
datterselskaber og både direkte og indirekte forretningsforbindelser i 
værdikæden, dvs. med fokus på både direkte og indirekte leverandører og 
kunder. Problemet er, at der kun fokuseres på etablerede 
forretningsforbindelser, hvilket kan medføre, at vigtige men kortsigtede 
forretningsforbindelser udelades af direktivet. Dette kan intensivere 
virksomheder til at skifte leverandører ofte for at undgå due diligence- 
forpligtelsen og muligheden/risikoen for at blive gjort civilretsligt ansvarlig 
for alvorlige krænkelser. Dette er direkte imod målsætningen i de 
internationale FN- og OECD-standarder om ansvarlig virksomhedsadfærd.  
 
Amnesty International anbefaler at Danmark arbejder for: 
 

➢ at sikre at direktivet dækker hele værdikæden inklusive såvel direkte som 
indirekte og etablerede såvel som ikke-etablerede forretningsforbindelser i 
værdikæden – i overensstemmelse med FN’s og OECD’s retningslinjer. Det 
er med andre ord ikke de forretningsforbindelser, der er tættest på eller 
nemmest for virksomheder at påtage sig et ansvar i forhold til, at der skal 
være fokus på, når det handler om at respektere menneskerettigheder og 
miljø i overensstemmelse med de internationale standarder. Der bør i EU-
direktivet i stedet være fokus på (risikoen for) alvorlige negative 
indvirkninger på mennesker og miljø – uanset hvor de finder sted i 
værdikæden. Det er det der skal til for, at direktivet kommer til at efterleve 
FN’s og OECD’s retningslinjer. 

 
➢ Det er vigtigt, at små og mellemstore virksomheder og finansielle 

institutioner ikke udelukkes af EU-Direktivet, når det handler om at sætte 
ind i forhold til menneskerettigheder, miljø og klimaforandringer. Den 
finansielle sektors mulighed for at påvirke i den rigtige retning bør 
udnyttes, også i forhold til SMV’er. 

 
9) Due diligence forpligtelser: 

 
EU-kommissionens lovforslag gør det muligt, at de omfattede 
virksomheder kan opfylde deres due diligence forpligtelser ved at nøjes 
med at tilføje nogle klausuler i deres kontrakter med deres leverandører og 
ved at overlade verifikationen til 3. parts auditører. Dette kan føre til en 
ren skrivebords- og tick-the-box-øvelse, som ikke vil gøre noget ved de 
negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø, som 
virksomheder er involveret i. Der kan meget let blive tale om en reaktiv 
øvelse, hvor virksomheder skubber due diligence-ansvaret ned i 
værdikæden til f.eks. leverandøren i første led, som kan sende ansvaret 
videre ned til leverandøren i 2. led, mv. Dermed kan det undgås, at 
virksomheden selv skal gøre noget ved problemerne – i stedet for at sætte 
proaktivt ind i forhold til samarbejdet med virksomhedens leverandører, 
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kritisk at vurdere sin indkøbspraksis, mv. Sidstnævnte udgør ellers en vigtig 
del af due diligence. 
 
Det er også problematisk, at EU-Kommissionens lovforslag hvad angår den 
finansielle sektor kun har fokus på en due diligence forpligtelse inden lån, 
kredit mv. gives, ikke efter. Og kun i forhold til virksomheder i 1. led, ikke 
hele værdikæden. Sidst men ikke mindst er det også meget problematisk 
hvis investeringer ikke er dækket. Det fremstår ikke klart af lovforslaget. 
 
Amnesty International anbefaler at Danmark arbejder for: 
 

➢ at sikre, at kontrakter og audits ikke kan bruges til at fritage de omfattede 
virksomheder i direktivet for ansvar, når det handler om at gøre noget ved 
de negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø i de omfattede 
virksomheders værdikæder. Fokus bør i stedet være på en proaktiv indsats 
i forhold til alvorlige risici og aktuelle negative indvirkninger i de omfattede 
virksomheders værdikæder – uanset hvor i virksomhedens værdikæder, at 
krænkelserne finder sted. Der bør som tidligere nævnt bl.a. være fokus på 
virksomhedernes indkøbspraksis.  

 
➢ Den finansielle sektors due diligence ansvar bør gøre sig gældende gennem 

hele forløbet – også efter at lån, kredit, mv er blevet tildelt en virksomhed. 
Og investeringer bør selvsagt også være omfattet af direktivet. Det 
fremstår ikke klart om investeringer er omfattet. 
 

10) Krav til gennemsigtighed: 
 

Kravene til rapportering i EU-kommissionens lovforslag er for overfladiske. 
Rapportering eller en udtalelse på virksomhedens hjemmeside en gang om 
året og uden fokus på de mennesker, der påvirkes negativt af 
virksomhedens aktiviteter, er ikke tilstrækkeligt. 
 
Amnesty International anbefaler at Danmark arbejder for: 
 

➢ at sikre at EU-Kommissionen sikrer rapportering i overensstemmelse med 
FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv. Rapporteringen 
bør ske løbende og ikke kun have investorer som målgruppe. Løbende 
transparens overfor og inddragelse af de mennesker, som kan påvirkes 
negativt af virksomheders globale aktiviteter, er meget vigtig. 
 

11) Krav til inddragelse af interessenter:  
 

Kravene til inddragelse af interessenter står for svagt i EU-kommissionens 
lovforslag. Der mangler fokus på vigtige interessenter og deres rettigheder 
og kravene til deres inddragelse er for få og uforpligtende – for eksempel 
hvad angår kravet om inddragelse af interessenter ”hvor det er relevant”.  
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Amnesty International anbefaler, at Danmark arbejder for: 
 

➢ at sikre at kravene til inddragelse af interessenter omfatter eksplicit 
reference til oprindelige folk og retten til fri, forudgående og informeret 
samtykke (FPIC), der går længere end blot konsultation, (øvrige) 
lokalsamfund, menneskerettigheds- og miljøforkæmpere, NGO’er, 
fagbevægelsen og retten til kollektive forhandlinger samt kvinders 
rettigheder.  

 
➢ at sikre, at kravene til inddragelse af interessenter lægger vægt på, at 

inddragelsen skal ske løbende og i alle dele af due diligence-processen - 
inklusive i forbindelse med identifikation og vurdering af risici og 
opfølgning på involvering i konkrete krænkelser og skader på miljøet. 
 

➢ At sikre, at kravene til inddragelse af interessenter har fokus på, at 
inddragelsen skal foregå i god tro, at den skal være effektiv, give mening 
for interessenterne samt være informeret. Det er også vigtigt, at der indgår 
en bestemmelse i direktivet om, at interessenter ikke må udsættes for fare 
i forbindelse med deres inddragelse.  
 

12) Sanktioner: 
 

EU-kommissionens lovforslag gør det muligt for EU-medlemslandenes 
myndigheder at pålægge sanktioner ved manglende overholdelse af EU-
direktivet – baseret på deres årlige omsætning. Men, i modsætning til 
andre EU-regler, fastlægger lovforslaget ikke noget minimumsbeløb eller 
omfanget af sanktionerne. Dette er problematisk, da sanktionerne kan 
risikere at blive så lave, at de ikke får nogen betydning. 
 
Ifølge EU-kommissionens lovforslag skal de omfattede virksomheder – 
hvis/når de søger om offentlig støtte - fremlægge dokumentation for at de 
ikke er blevet sanktioneret for ikke at handle i overensstemmelse med 
Direktivet. Der er ikke tale om udelukkelse i forhold til offentlige udbud, 
hvilket er et problem. 
 
Amnesty International anbefaler at Danmark arbejder for: 
 

➢ at sikre, at direktivet fastlægger et minimumsbeløb eller lignende, der 
sikrer, at sanktioner får betydning for virksomhedernes efterlevelse af 
direktivet.  
 

➢ at sikre, at virksomheder, der ikke lever op til deres due diligence 
forpligtelse, bliver udelukket fra offentlige udbud. 

 
13) Virksomhedsbaserede klagemekanismer: 
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Ifølge EU-kommissionen lovforslag har de omfattede virksomheder pligt til 
at etablere en klageprocedure. Klager kan blive indleveret af mennesker 
der er blevet påvirket negativt af de omfattede virksomheders aktiviteter, 
fagforeninger og repræsentanter for arbejdere i værdikæden samt NGO’er. 
 
Det er positivt, at der bliver refereret eksplicit til fagforeninger og NGO’er. 
Det er også positivt, at klagemekanismerne skal fungere, uden at det 
berører retten til at føre sag ved domstolene. Men det er meget 
problematisk, at barriererne i forhold til at tilgå domstolene (se under 
punktet adgang til juridiske retsmidler) i praksis kan komme til at betyde, 
at klager først skal anlægges ved de virksomhedsbaserede klageinstanser 
for at indsamle nok information til at anlægge en sag ved domstolene. 
Dermed umuliggøres det i praksis at føre sag ved domstolene, uden at man 
som rettighedshaver eller repræsentant for rettighedshaverne har klaget til 
virksomheden først. Dette er stærkt problematisk, især i sager, hvor 
virksomhederne vil gøre alt i deres magt for at afskrække rettighedshavere, 
fagforeninger, arbejderrepræsentanter, NGO’er og andre rettighedshavere 
såsom oprindelige folk og (andre) lokalsamfund fra at føre sag ved 
domstolene imod dem. 
 

➢ EU-kommissionens lovforslag lægger kun op til at informere arbejdere og 
fagforeninger om de omfattede virksomheders procedurer for at håndtere 
klager, ikke andre interessenter. Dette er meget problematisk. 

 
Amnesty International anbefaler at Danmark arbejder for: 
 

➢ at sikre at rettighedshavere, fagforeninger, arbejderrepræsentanter og 
NGO’er har reel mulighed for at føre sag ved domstolene i tilfælde af 
alvorlige krænkelser i værdikæden, der involverer virksomheder. Der skal 
fastlægges rimelige tidsfrister for anlæggelse af søgsmål, det skal være 
muligt at føre kollektive søgsmål og bevisbyrden mellem klager og 
virksomheden skal fordeles mere ligeligt mellem parterne. Sidst men ikke 
mindst, er det også vigtigt at det adresseres, hvordan at der kan ydes 
finansiel støtte til rettighedshavere, der ofte ikke har de økonomiske 
ressourcer til at føre en sag ved en civil domstol og i et andet land. 
 

➢ At sikre at såvel arbejdere, arbejderrepræsentanter, fagforeninger, 
NGO’er, og andre rettighedshavere såsom oprindelige folk og (andre) 
lokalsamfund bliver informeret om virksomhedens procedurer for at 
håndtere klager. 

 
14) Strafansvar ved civile domstole: 

 
EU-Kommissionens lovforslag inkluderer strafansvar ved civile domstole for 
moderselskaber, inklusiv i forhold til alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser og skader på miljøet, der finder sted 
udenfor EU. Dette er positivt og udgør et afgørende element i forhold til at 
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fremme ansvarlig virksomhedsadfærd, tillade arbejdere og andre 
rettighedshavere, der udsættes for alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser og skader på miljøet, at opnå juridiske 
retsmidler samt at fremme overholdelse af due diligence-forpligtelsen i 
direktivet. 
 
Selvom artikel 22 i lovforslaget omfatter negativ indvirkning på 
menneskerettigheder og miljø forårsaget af datterselskaber og etablerede 
forretningsforbindelser i værdikæden og dermed går længere end både 
den franske lov og den tyske lov på området, kræves der en streng kausal 
sammenhæng mellem den skade/krænkelse der er sket og den 
manglende/fejlslåede due diligence indsats. Dette er som oftest meget 
svært at bevise. 
 
Det store fokus i EU-kommissionens lovforslag på kontrakter og audits vil 
betyde, at det bliver meget svært at gøre virksomheder ansvarlige for 
alvorlige menneskerettighedskrænkelser udover 1. led af værdikæden. 
Dette er problematisk - især i sager, hvor en virksomhed er bevidst om – 
eller burde være bevidst om – alvorlige krænkelser og skader på miljøet 
længere nede i værdikæden, som virksomheden er direkte forbundet med, 
og enten selv etablerer eller bevidst gemmer sig bag en kompleks 
værdikæde for at undgå ansvar. Dette bør ikke være muligt. Ifølge FN’s og 
OECD’s retningslinjer skal virksomheden sætte ind – alene og sammen med 
andre.  
 
Artikel 22 (2) kommer med det forbehold i forhold til ovennævnte, at en 
virksomhed ikke kan fralægge sig ansvar, når/hvis det ikke kan forventes, at 
virksomhedens henvisning til for eksempel kontrakter og audits er nok til at 
forebygge og håndtere problemerne. Men bevisbyrden er for meget op til 
rettighedshaverne. 

 
Amnesty International anbefaler at Danmark arbejder for: 
 

➢ at direktivet sikrer en fair fordeling af bevisbyrden i forbindelse med 
retssager på området, for at gøre bestemmelsen om strafansvar ved civile 
domstole effektiv og rimelig for rettighedshaverne. 
 

➢ At sikre, at virksomheder ikke kan slippe afsted med at skubbe ansvaret for 
menneskerettighedskrænkelser og skader på miljøet ned i værdikæden via 
kontrakter og audits. Virksomheder bør ikke kunne slippe for strafansvar, 
hvis de ikke har gjort nok for proaktivt at identificere, forebygge, stoppe og 
afbøde negativ indvirkning på menneskerettigheder og miljø.  
 

15) Adgang til juridiske retsmidler: 
 

EU-Kommissionens lovforslag adresserer ikke barrierer i forhold til få 
adgang til domstolene og opnå juridiske retsmidler for ofre for alvorlige 
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menneskerettighedskrænkelser og skader på miljøet, der involverer 
virksomheder. Dette er meget problematisk. 

 
Amnesty International anbefaler at Danmark arbejder for: 
 

➢ at sikre at Direktivet adresserer problemet. Direktivet bør i særdeleshed 
sikre at: 
 

• Det bliver muligt at anlægge kollektive søgsmål ved domstolene 

• Der etableres en harmoniseret forældelsesfrist for at anlægge sager, 
der er passende i forhold til de udfordringer, som sagsøgere står 
overfor i transnationale sager om alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser og skader på miljøet, der involverer 
virksomheder 

• Der bør sikres en rimelig fordeling af bevisbyrden mellem parterne 

• Når sagsøgeren vinder en sag, skal det sikres, at de juridiske 
omkostninger i sagen pålægges den sagsøgte virksomhed. Og når 
sagsøgeren taber en sag, at de omkostninger som pålægges sagsøger, 
er rimelige set i forhold til den ulighed som der er med hensyn til 
niveauet af ressourcer hos hhv. sagsøgeren og virksomheden.  

• At der sikres økonomisk assistance, ikke kun til SMV’er men også til 
rettighedshaverne. 

 
Vi ser frem til yderligere inddragelse og dialog om lovforslaget. 
 
Venlig hilsen 

Amnesty International, 16. marts 2022 

 
 


