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КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст 

На 25 октомври 2011 г. Комисията публикува предложение за замяна и изменение на 
счетоводните директиви (78/660/EИО и 83/349/EИО) с цел, по-специално, да се намали 
административната тежест за малките предприятия. 

Двете счетоводни директиви са в сила от 30 години насам и предоставят пълен набор от 
правила относно изготвянето и съдържанието на задължителните финансови отчети. 
Тъй като регистрираните за борсова търговия дружества попаднаха в обхвата на  
Регламента за международните счетоводни стандарти през  2005 г.,  средните и малките 
предприятия на практика станаха основните обекти на счетоводните директиви. 

Комисията предлага да замени тези две директиви с една директива, която е по-добре 
адаптирана към настоящите и бъдещите потребности на изготвящите и ползващите 
финансови отчети. Настоящото предложение допълва предложението от 2009 г. 
относно финансовите отчети на микросубектите, прието от Европейския парламент на 
13 декември 2011 г.

След оценката на въздействието, извършена през 2009-2011 г., Комисията цели 
намаляване на административната тежест с 25% до 2012 г. и предвижда потенциални 
икономии в размер от 1,5 милиарда евро годишно за всички дружества, попадащи в 
обхвата на директивата.

Докладчикът счита, че следните въпроси са от особена важност:

Съображения

На първо място, по отношение на обхвата на предложението, докладчикът счита, че 
увеличените и хармонизирани на равнище ЕС прагове за малките предприятия (член 
3) ще им помогнат да се възползват от равни условия на конкуренция в ЕС. 
Докладчикът подкрепя ограничаването на счетоводните области в приложенията и 
липсата на изискване за задължителен одит.

По отношение на средните и големите предприятия докладчикът подкрепя 
предложените прагове, но е на мнение, че средните и големите предприятия трябва да 
имат също така задължението да изготвят задължителен отчет за паричните потоци, 
който ще осигурява достатъчна и своевременна информация относно положението на 
предприятията, от една страна, и по-добро управление на ликвидността на банките, 
финансиращи тези предприятия, от друга страна. По-специално, един задължителен, 
редовно подлаган на одит отчет за паричните потоци може потенциално да  бъде връзка 
с оценката на банковия приток на капитали в съответствие с новото изискване за 
ликвидно покритие съгласно Базел III и Регламента за капиталовите изисквания. 

Докладчикът силно подкрепя предложенията на Комисията за намаляване на
бюрократичните процедури; той счита, че е възможно да се направи допълнително 
опростяване. Някои от настоящите предложения на Комисията, премахващи 
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националната свобода на действие, биха представлявали тежест за предприятията в 
държавите членки. Следователно докладчикът предлага да се запази националната 
свобода на действие, тъй като премахването ѝ не изглежда да носи добавена стойност 
за процеса и за отчетите на самите дружества.

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията  да не се въвеждат 
международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) за МСП. 
Хармонизираната счетоводна директива ще гарантира прилагането в Европа на изпитан 
стандарт за МСП, който също така ще отразява спецификата на европейското 
дружествено право.

Докладчикът подкрепя въвеждането на задължително изготвяне на финансови отчети в 
електронен, многофункционален формат: разширен език за бизнес отчетност 
(eXtensible Business Reporting Language) (XBRL), което вече беше изискано в миналото 
от Европейския парламент в резолюцията му относно последващи мерки при процеса 
„Ламфалуси“: бъдеща структура на надзора  (2008/2148 (INI)) и резолюцията му 
относно инициативата „Small Business Act“ (2008/2237(INI)). Счита, че използването на 
един електронен формат има множество предимства, които биха могли да допринесат 
за създаването на единна система за отчитане, използвана в други области, например 
данъчното облагане. Задължителният формат XBRL, обаче, би могъл да представлява 
твърде голяма тежест за много малки предприятия и следователно докладчикът 
предлага въвеждането му след подходяща подготовка (с участието и на ЕОЦКП) от 
2018 г. 

Комисията предлага нови изисквания за отчетите, въз основа на отчитане по държава и 
по проект, за големите предприятия и  предприятията, извършващи дейност от 
обществен интерес, които работят в областта на добивната промишленост или на 
дърводобива от девствени гори (отчитане на плащанията към правителствата). 
Докладчикът подкрепя принципно целите на Комисията за по-голяма прозрачност на 
използването на природните ресурси; той обаче счита, че трябва да се избере 
балансиран подход. Следователно предлага ограничаване на обхвата на тази 
разпоредба за предприятия и структурни единици с нетен оборот над 500 милиона EUR  
и за плащания над 100 000 EUR . Освен законодателните предложения докладчикът би 
желал да посочи международната Инициативата за прозрачност в добивната 
промишленост (ИПДП), включваща понастоящем 35 държави, сред които няма нито 
една държава – членка на ЕС, и би желал да насочи вниманието на Комисията и 
държавите членки към възможен общ подход на ЕС по отношение на тази инициатива.

С цел повишаване на прозрачността на най-големите предприятия и техните
трансгранични операции в областта на недобивната промишленост, докладчикът 
предлага въвеждането на  специално отчитане по държави, съдържащо финансови 
данни от първостепенно значение за държавите, където предприятията извършват 
дейност без  свои дъщерни предприятия (или отделни правни субекти) или като 
съвместни предприятия. Обхватът следва да се ограничи по същия начин, както  за 
добивната промишленост.

На последно място, докладчикът би желал да се измени Регламент 1606/2002 с цел да се 
предостави на Комисията правото да взима решения относно приложимостта на 
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международните счетоводни стандарти посредством делегирани актове, в съответствие 
с разпоредбите на Договора от Лисабон.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно годишните 
финансови отчети, консолидираните 
финансови отчети и свързаните доклади 
на някои видове предприятия

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно годишните 
финансови отчети, консолидираните 
финансови отчети и свързаните доклади 
на някои видове предприятия  и за 
изменение на Регламент 1606/2002

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) От средните и големите 
предприятия следва да се изисква  
изготвянето на отчет за паричните 
потоци, който ще гарантира 
предоставянето на достатъчна и 
своевременна информация относно 
положението на предприятията и 
по-добро управление на ликвидността 
за банките, финансиращи тези 
предприятия.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Асоциираните предприятия следва 
да бъдат включени в консолидираните 
отчети съгласно метода на собствения 
капитал. Държавите членки следва да 
имат право да разрешат на 
предприятията под съвместно 
управление или да изискат от тях да 
бъдат пропорционално консолидирани в 
консолидираните финансови отчети.

(24) Асоциираните предприятия следва 
да бъдат включени в консолидираните 
отчети или съгласно метода на 
собствения капитал, или съгласно 
метода на отчетната стойност.
Държавите членки следва да имат право 
да разрешат на предприятията под 
съвместно управление или да изискат от 
тях да бъдат пропорционално 
консолидирани в консолидираните 
финансови отчети.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Горещо се препоръчва на 
държавите членки да разработят 
електронни системи за публикуване,
които дават възможност на 
предприятията да подават 
счетоводни данни, в това число 
задължителни финансови отчети, 
само веднъж и то във форма, която 
да ги прави достъпни за множество 
потребители, които лесно да могат 
да използват данните. Тези системи
обаче не следва да са обременителни за 
малките и средните предприятия.

(27) За предприятията, установени в 
Съюза, ще бъде много полезен 
хармонизиран електронен формат за  
отчитане, тъй като това ще улесни 
създаването на единна система за 
отчитане, която може също така да 
се използва и в други области. 
Следователно подготвянето на 
финансовите отчети при използване 
на разширен език за бизнес 
отчетност  (eXtensible Business 
Reporting Language)  (XBRL), следва да 
е задължително, с действие от 1 
януари 2018 г., след изтичането на 
подходящ период за подготовка и 
изпитване. Създаването на такава 
система обаче не следва да е 
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обременително за малките и средните 
предприятия.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Докладите следва да служат за 
улесняване на правителствата на 
богатите на ресурси държави при 
прилагане на принципите и критериите 
на ИПДП и при отчитане пред техните 
граждани на плащанията, които 
въпросните правителства получават от 
предприятията, осъществяващи дейност 
в добивната промишленост, или 
предприятията, извършаващи 
дърводобив от девствени гори, в 
рамките на тяхната юрисдикция. 
Докладът следва да включва 
оповестявания на равнище държава и 
проект, като проектът се приема за най-
ниското равнище оперативна отчетна 
единица, на което предприятието 
изготвя редовни вътрешни доклади за 
дейността, като концесия, географски 
басейн и т.н., когато по такива проекти е 
имало плащания. С оглед на общата 
цел за насърчаване на доброто 
управление в тези държави, 
съществеността на плащанията, 
които се отчитат, следва да бъде 
преценена по отношение на 
получаващото правителство. Могат 
да бъдат предвидени разнообразни 
критерии за същественост, като 
плащания в абсолютно изражение 
или като процентен праг (например 
плащания, надвишаващи определен 
процент от БВП на държавата), 
като те могат да бъдат определени 

(33) Докладите следва да служат за 
улесняване на правителствата на 
богатите на ресурси държави при 
прилагане на принципите и критериите 
на ИПДП и при отчитане пред техните 
граждани на плащанията, които 
въпросните правителства получават от 
предприятията, осъществяващи дейност 
в добивната промишленост, или 
предприятията, извършаващи 
дърводобив от девствени гори, в 
рамките на тяхната юрисдикция. 
Докладът следва да включва 
оповестявания на равнище държава и 
проект, като проектът се приема за най-
ниското равнище оперативна отчетна 
единица, на което предприятието 
изготвя редовни вътрешни доклади за 
дейността, като концесия, географски 
басейн и т.н., когато по такива проекти е 
имало плащания. По отношение на 
съществеността, докладът следва да 
изключва всички плащания, които не 
превишават  100 000 EUR, или 
плащанията, които са определени за 
проект на обща стойност по-малко 
от 25 милиона EUR. В рамките на три 
години от влизането в сила на 
директивата, Комисията следва да 
направи преглед на изискванията за 
докладване и отчитане и да докладва за 
неговите резултати. Прегледът следва да 
анализира ефективността на 
изискванията при отчитане на 
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посредством делегиран акт. В рамките 
на пет години от влизането в сила на 
директивата, Комисията следва да 
направи преглед на изискванията за 
докладване и отчитане и да докладва за 
неговите резултати. Прегледът следва да 
анализира ефективността на 
изискванията при отчитане на 
международното развитие, в частност в 
области като конкурентоспособността и 
енергийната сигурност, както и опита на 
съставителите и ползвателите на 
информацията във връзка с плащанията, 
а също така дали би било целесъобразно 
включването на допълнителна 
информация за тях като крайните 
данъчни ставки и информация за 
получателя (за банковата му сметка).

международното развитие, в частност в 
области като конкурентоспособността и 
енергийната сигурност, както и опита на 
съставителите и ползвателите на 
информацията във връзка с плащанията, 
а също така дали би било целесъобразно 
включването на допълнителна 
информация за тях като крайните 
данъчни ставки и информация за 
получателя (за банковата му сметка).

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) С цел да се вземат предвид 
бъдещите промени в законите на 
държавите членки и в 
законодателството на Съюза по 
отношение на видовете дружества, 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора относно актуализирането на
списъците с предприятия, които се 
съдържат в приложения I и II. 
Делегирани актове следва да се 
използват също така за адаптиране 
на критериите за големина на 
предприятията, тъй като с течение на 
времето инфлацията ще подкопае 
тяхната действителна стойност. От 
особено значение е Комисията да 

(35) С цел да се вземат предвид 
бъдещите промени в законите на 
държавите членки и в 
законодателството на Съюза по 
отношение на видовете дружества, 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора относно адаптирането на 
критериите за големина на 
предприятията, тъй като с течение на 
времето инфлацията ще подкопае 
тяхната действителна стойност, и за 
целите на приемането на 
международни счетоводни 
стандарти. Регламент (ЕО) № 
1606/2002 на Европейския парламент 
и на Съвета от 19 юли 2002 година за 
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провежда съответните консултации в 
хода на своята подготвителна работа, в 
това число на експертно равнище. С цел 
да се гарантира съответно и подходящо 
равнище на оповестяване на плащанията 
към правителствата от страна на 
добивната промишленост и 
предприятията, извършващи 
дърводобив от девствени гори, и да се 
гарантира еднообразното прилагане на 
настоящата директива, Комисията 
следва да бъде оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора по отношение на 
уточняването на понятието за 
същественост на плащанията.

прилагането на международните 
счетоводни стандарти1 следва да 
бъде изменен в съответствие. От 
особено значение е Комисията да 
провежда съответните консултации в 
хода на своята подготвителна работа, в 
това число на експертно равнище. С цел 
да се гарантира съответно и подходящо 
равнище на оповестяване на плащанията 
към правителствата от страна на 
добивната промишленост и 
предприятията, извършващи 
дърводобив от девствени гори, и да се 
гарантира еднообразното прилагане на 
настоящата директива, Комисията 
следва да бъде оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора по отношение на 
уточняването на понятието за 
същественост на плащанията.

_______________
1 OВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
актуализира, чрез делегирани актове в 
съответствие с член 42, 
споменатите в параграф 1 списъци, 
които са поместени в приложения I и 
II.

заличава се

Or. en
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Изменение 8

Предложение за директива
Член 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „производствени разходи“ означава 
покупната цена на суровините, 
консумативите и другите разходи, които 
са пряко относими към въпросното 
изделие. Може да бъде включена и 
разумна част от други разходи, които 
непряко са относими към въпросното 
изделие, доколкото те са свързани с 
периода на производство. Не се 
включват разходите за дистрибуция;

(7) „производствени разходи“ означава 
покупната цена на суровините, 
консумативите и другите разходи, които 
са пряко относими към въпросното 
изделие. Включва се и разумна част от 
други разходи, които непряко са 
относими към въпросното изделие, 
доколкото те са свързани с периода на 
производство. Не се включват разходите 
за дистрибуция;

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Годишните финансови отчети 
съставляват неразделно цяло и за всички 
предприятия се състоят най-малко от 
баланс, отчет за приходите и разходите 
и бележки към финансовите отчети.

1. Годишните финансови отчети 
съставляват неразделно цяло и за всички 
предприятия се състоят най-малко от 
баланс, отчет за приходите и разходите,
бележки към финансовите отчети и 
отчет за паричните потоци.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
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Разширен език за бизнес отчетност
1. С действие от  1 януари 2018 г. 
всички финансови отчети се 
изготвят във формат разширен език 
за бизнес отчетност (XBRL).
2. Комисията има правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 42, за да уточни 
формата XBRL и начина, по който 
тази разпоредба трябва да се прилага 
в държавите членки. Преди 
приемането на делегирания акт, 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари „ЕОЦКП“) представя на 
Комисията становище относно 
уточняването на формата.
3. Преди приемането на делегираните 
актове, посочени в параграф 2, 
Комисията, съвместно с ЕОЦКП, 
провежда подходяща оценка на 
възможни формати XBRL и извършва 
подходящи изпитвания във всички 
държави членки.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) позициите в отчета за приходите и 
разходите и в баланса се представят с 
оглед на същността на отчитаната 
сделка или споразумение;

з) позициите в отчета за приходите и 
разходите и в баланса се класифицират 
и представят с оглед не само на
правната форма, но и на
икономическата същност на
отчитаната сделка или споразумение;

Or. en
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Изменение 12

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) при признаването, оценяването,
представянето и оповестяването в 
годишните финансови отчети се взема 
предвид съществеността на съответните 
позиции.

й) при представянето и оповестяването в 
годишните финансови отчети се взема 
предвид съществеността на съответните 
позиции.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Член 11 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки могат да разрешат
покупната цена или производствените 
разходи на запасите от стоки от една и 
съща категория и на всички заместими 
вещи, включително инвестициите, да 
бъде изчислявана по средно претеглени 
цени, по реда на постъпването им „first 
in — first out“ (метод „FIFO“) или друг 
подобен метод.

8. Държавите членки могат да разрешат
покупната цена или производствените 
разходи на запасите от стоки от една и 
съща категория и на всички заместими 
вещи, включително инвестициите, да 
бъде изчислявана по средно претеглени 
цени, по реда на постъпването им „first 
in — first out“ (метод „FIFO“), по 
метода „last in — first out“ (метод 
„LIFO“), или  друг подобен метод.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Член 11 – параграф 11 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Провизията представлява оптималната 
оценка на разходите, които има 
вероятност да бъдат направени или —

Провизията представлява оптималната
обективна оценка на разходите, които 
има вероятност да бъдат направени или 
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при пасив — необходимата сума за 
уреждането му към датата на баланса.

— при пасив — необходимата сума за 
уреждането му към датата на баланса.

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Отчет за паричните потоци

1. Финансовите отчети включват 
отчет за паричните потоци.
2. Отчетът за паричните потоци 
предоставя информация относно 
промените на паричните средства и 
паричните еквиваленти на дадено 
предприятие за определен период на 
отчетност, като показва поотделно 
промените, свързани с оперативните 
дейности, промените, свързани с 
инвестиционните дейности, и тези, 
свързани с финансовите дейности. 
Отчетът е не обхваща периоди, 
приключили преди повече от шест 
месеца.
3. Параграф 1 не се прилага за малки 
предприятия и групи, съответно 
определени в член 3, параграф 1, и член 
3, параграф 4.

Or. en
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Изменение 16

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всички важни събития, настъпили 
след приключването на финансовата 
година;

заличава се

Or. en

Обосновка

Разпоредбата дублира член 17, параграф 1, буква е).

Изменение 17

Предложение за директива
Член 25 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Консолидираните финансови отчети 
показват активите, пасивите, 
финансовите състояния и резултатите от 
дейността на предприятията, включени 
в него, както ако те са едно 
предприятие.

7. Консолидираните финансови отчети 
показват активите, пасивите, 
финансовите състояния, паричните 
потоци и резултатите от дейността на 
предприятията, включени в него, както 
ако те са едно предприятие.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Член 27 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато този член се прилага за пръв 
път, асоциираното предприятие се 
записва в консолидирания баланс със 
сума, която съответства на дела от 
капитала и резервите на асоциираното 
предприятие, представляващ дяловото 

2. Когато този член се прилага за пръв 
път, асоциираното предприятие се 
записва в консолидирания баланс или:
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участие. Разликата между тази сума и 
отчетната стойност, изчислена в 
съответствие с глави 2 и 3, се 
оповестява отделно в консолидирания 
баланс или в бележките към 
консолидираните финансови отчети. 
Тази разлика се изчислява към датата, 
на която методът се използва за пръв 
път.

а) по счетоводната си стойност, 
изчислена в съответствие с глави 2 и 
3. Разликата между тази стойност и 
сумата, която съответства на дела 
от собствения капитал, 
представляващ дяловото участие, се 
посочва отделно в консолидирания 
баланс или в приложението към 
консолидираните финансови отчети. 
Тази разлика се изчислява към 
датата, на която методът се 
използва за пръв път; или
б) със сума, която съответства на дела 
от капитала и резервите на 
асоциираното предприятие, 
представляващ дяловото участие. 
Разликата между тази сума и отчетната 
стойност, изчислена в съответствие с 
глави 2 и 3, се оповестява отделно в 
консолидирания баланс или в бележките 
към консолидираните финансови 
отчети. Тази разлика се изчислява към 
датата, на която методът се използва за 
пръв път.

Една държава членка може да 
предвиди прилагане на метода по 
буква а) или на този по буква б). В 
консолидирания баланс или в 
приложението към отчета се посочва 
дали е използван методът по буква а) 
или по буква б);

Наред с това държавите членки могат да 
разрешават или изискват разликата да 
бъде изчислена към датата на 
придобиване на акциите или дяловете, а 
ако те са придобити на два или повече 
етапа — към датата, на която 

наред с това, за целите на 
горепосочените букви а) и б),
държавите членки могат да разрешават 
или изискват разликата да бъде 
изчислена към датата на придобиване на 
акциите или дяловете, а ако те са 
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предприятието е станало асоциирано 
предприятие.

придобити на два или повече етапа —
към датата, на която предприятието е 
станало асоциирано предприятие.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Член 37 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Задължението, посочено в 
параграф 1, не се прилага по 
отношение на предприятие или 
структурна единица с нетен оборот 
през предходната финансова година, 
по-малък от 500 милиона EUR.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 38 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Докладът изключва всички 
плащания, които не превишават  
100 000 EUR, или плащанията, които 
са определени за проект на обща 
стойност по-малко от 25 милиона 
EUR.

Or. en
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Изменение 21

Предложение за директива
Член 39 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Задължението, посочено в 
параграф 1, не се прилага по 
отношение на предприятие или 
структурна единица с нетен оборот 
през предходната година, по-малък от 
500 милиона EUR.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на пет години от влизането в 
сила на настоящата директива, 
Комисията извършва преглед на 
прилагането и ефективността на 
настоящата глава и докладва за 
резултатите от него, в частност по 
отношение на задълженията за 
докладване и отчитане и условията за 
отчитане на равнище проект. В прегледа 
се взима предвид международното 
развитие в области като 
конкурентоспособността и сигурността 
на енергийните доставки. Той се 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета, ако е целесъобразно — със 
законодателно предложение.

В рамките на три години от влизането в 
сила на настоящата директива, 
Комисията извършва преглед на 
прилагането и ефективността на 
настоящата глава и докладва за 
резултатите от него, в частност по 
отношение на задълженията за 
докладване и отчитане и условията за 
отчитане на равнище проект. В прегледа 
се взима предвид международното 
развитие в области като 
конкурентоспособността и сигурността 
на енергийните доставки. Той се 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета, ако е целесъобразно — със 
законодателно предложение.

Or. en
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Изменение 23

Предложение за директива
Глава 9 а (нова) – член 41 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА 9а
ОТЧИТАНЕ ПО ДЪРЖАВИ

Член 41а
Отчитане по държави

1. От всички видове предприятия, 
посочени в приложение 1, се изисква 
да изготвят и публикуват 
допълнителни отчети по държави 
относно дейностите си в други 
държави, когато е изпълнено едно от 
следните условия:
а) въпросното предприятие извършва 
дейност в държава, в която няма 
установен правен субект;
б) въпросното предприятие извършва 
дейност в дадена държава под 
формата на съвместно предприятие.
2. За всяка дейност, посочена в 
параграф 1, докладите по държави 
включват:
а) нетен оборот;
б) производствени разходи 
(включително корекции в 
стойността);
в) брутна печалба или загуба;
г) разходи за разпространение 
(включително корекции в 
стойността);
д) административни разходи 
(включително корекции в 
стойността);
е) други приходи от дейността;
ж) корекции в стойността на 
финансовите активи и на 
инвестициите, държани като 
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краткотрайни активи;
з) резултат от дейността след 
облагането с данъци;
и) печалби или загуби за финансовата 
година;
3. Отчетите по държави се изготвят 
и публикуват за всяка държава, в 
която се извършват дейностите, 
посочени в параграф 1.
4. Отчетите по държави се изготвят 
и публикуват ежегодно.
5. Задължението, посочено в 
настоящия член, не се прилага по 
отношение на предприятие с нетен 
оборот през предходната финансова 
година, по-малък от 500 милиона евро.

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Член 48 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48а
Изменения на Регламент (EО) 

№ 1606/2002
Регламент (ЕО) № 1606/2002 се 
изменя, както следва:
1. Член 3, параграф 1 се заменя със 
следното:
„1. Комисията, посредством 
делегирани актове, приети в 
съответствие с член 5а, взема 
решение относно приложимостта в 
Съюза на международните 
счетоводни стандарти.“
2. Член 6 се заменя със следното:
„Член 6
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Упражняване на делегирани 
правомощия
1. Правомощията да приема 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Делегирането на правомощие, 
посочено в член 3, параграф 1, се 
предоставя на Комисията за период 
от пет години считано от ... +.
3. Делегирането на правомощие, 
посочено в член 3, параграф 1, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на 
правомощия, посочено в същото 
решение. То влиза в сила в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна дата, посочена в 
него. Решението не засяга 
валидността на които и да било 
делегирани актове, които вече са в 
сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява за него 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно член 
3, параграф 1, влиза в сила само в 
случай че нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
повдигнали възражения в срок от три 
месеца от уведомлението до тях за 
съответния акт или ако преди 
изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Този срок се 
удължава с три месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.“
3. Член 7 се заменя със следното:



PA\894666BG.doc 21/21 PE483.725v02-00

BG

„1. Комисията се подпомага от 
счетоводен регулаторен комитет, 
наричан по-долу „Комитета”. 
2. Комисията следва регулярно да 
влиза във връзка с Комитета и с 
компетентната комисия на 
Европейския парламент относно 
статута на действащите проекти на 
Съвет по международни счетоводни 
стандарти (СМСС) и всички свързани 
с това документи,  издадени от 
СМСС, за да координира позициите и 
да улесни дискусиите, засягащи 
приемането на стандарти, които 
биха могли да са резултат от тези 
проекти и документи.
3. Комисията следва надлежно и 
своевременно да информира 
Комитета, в случай че възнамерява да 
не предложи приемането на 
стандарт.“
_________________
+ ОВ: Моля въведете датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Позоваванията на член 6, параграф 2, в членове 4 и 5 от Регламент 1606/2002 ще 
бъдат изменени в съответствие.


