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FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till ett nytt direktiv om 

tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet, Corporate Sustainability Due Diligence 

(CSDD). FAR får med anledning av detta anföra följande men med hänsyn till den korta svarstiden har 

FAR inte haft möjligheten att kommentera förslaget i detalj.  

FAR:s allmänna inställning 

FAR är positiv till förslaget som helhet. FAR förstår det som att näringslivet efterfrågar likformiga 

regler inom detta område. Det är dock viktigt att införandet av direktivet tydligt samordnas med andra 

initiativ inom EU såsom CSRD och EFRAG:s redovisningsstandarder för ESG-rapportering.  

Artikel 1 

Direktivet avser att reglera ett företags negativa påverkan på mänskliga rättigheter och miljöpåverkan 

både vad gäller företaget, men även med andra företag där det finns en ”established business 

relationship”. I artikel tre definieras dessa vidare som ”expected to be lasting, in view of its intensity or 

duration”. FAR ser en utmaning i att definiera detta i praktiken.  

Artikel 2 

Förslaget fokuserar på juridisk person snarare än koncerner. Många verksamheter som berörs av 

förslaget drivs som koncerner med bolag i många länder. Tröskelvärden bör baseras på konsoliderade 

uppgifter snarare än individuella företag. I många koncerner är ”established business relationship” 

koncerninterna. FAR anser att detta behöver beaktas i utformningen av direktivet och därefter i 

lagstiftningen.   

Att inkludera både ”downstream” and ”upstream” är i grunden bra, men kan vara utmanande och 

omfattande vad gäller tidsåtgång och komplexitet för företagen.  
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Arikel 7 och 8 

FAR anser att kraven i artikel sju är relevanta men ser en utmaning med vad de kommer att leda till i 

praktiska åtgärder. Motsvarande utmaningar finns i artikel åtta.  

Artikel 15 

Att direkt eller indirekt koppla ett företags verksamhet till 1,5-gradersmålet är svårt. FAR ser här en 

risk att företag kommer att upprätta relativt generiska planer som är svåra att utvärdera för 

medlemsstaterna.  

Artikel 19 och 20 

FAR anser att det föreslagna direktivet är väldigt generellt skrivet. Utformning av nationell lagstiftning 

och tillämpningen av den baserat på direktivet kommer att vara utmanande. Det är viktigt att 

rättssäkerheten beaktas i samband med ett eventuellt införande av direktivet i svensk lag.  

Artikel 25 och 26 

Enligt FAR är det viktigt att aktiebolagslagens regler om styrelsens ansvar och omsorgsplikt 

uppdateras i enlighet med direktivet. Även i denna artikel är formuleringarna i förslaget väldigt 

generellt hållna.  
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