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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό 

Στις 25 Οκτωβρίου 2011 η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση για την αντικατάσταση και την 
τροποποίηση των λογιστικών οδηγιών (78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ) με ειδικότερο στόχο 
τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις μικρές επιχειρήσεις. 

Και οι δύο λογιστικές οδηγίες ισχύουν τα τελευταία 30 χρόνια και προσφέρουν ένα πλήρες 
σύνολο κανόνων για την προετοιμασία και το περιεχόμενο των υποχρεωτικών οικονομικών 
καταστάσεων. Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες απαριθμούνται υπάχθηκαν στον 
κανονισμό ΔΛΠ το 2005, οι ΜΜΕ έχουν καταστεί εκ των πραγμάτων οι κύριοι χρήστες των 
λογιστικών οδηγιών. 

Η Επιτροπή προτείνει την αντικατάσταση των δύο αυτών οδηγιών από μία ενιαία οδηγία 
καλύτερα προσαρμοσμένη στις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες των φορέων 
κατάρτισης και χρήσης οικονομικών καταστάσεων.  Η παρούσα πρόταση είναι 
συμπληρωματική της πρότασης του 2009 σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις των 
μικρομονάδων, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου 2011.

Σε συνέχεια της εκτίμησης αντικτύπου που διεξήχθη το 2009-2011, η Επιτροπή αποσκοπεί 
στη μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 25% έως το 2012 και προβλέπει δυνητικές 
εξοικονομήσεις ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για το σύνολο των επιχειρήσεων 
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά τα ακόλουθα:

Παρατηρήσεις

Πρώτον, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της πρότασης, ο συντάκτης της γνωμοδότησης 
θεωρεί ότι τα αυξημένα, εναρμονισμένα σε επίπεδο ΕΕ όρια για τις μικρές επιχειρήσεις
(άρθρο 3) θα τις βοηθήσουν να επωφεληθούν από ίσους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης τάσσεται υπέρ του περιορισμού των τομέων των 
προσαρτημάτων των λογαριασμών και της κατάργησης της απαίτησης για υποχρεωτικούς 
ελέγχους.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, ο συντάκτης της 
γνωμοδότησης υποστηρίζει τα προτεινόμενα όρια, πιστεύει ωστόσο ότι οι μεσαίου και 
μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι επίσης υποχρεωμένες να καταρτίζουν 
υποχρεωτική κατάσταση ταμειακής ροής, ώστε να εξασφαλίζονται, αφενός επαρκής και 
έγκαιρη πληροφόρηση για την κατάσταση των επιχειρήσεων, και αφετέρου καλύτερη 
διαχείριση ρευστότητας των τραπεζών που χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις αυτές. 
Ειδικότερα, μια υποχρεωτική, τακτικά ελεγχόμενη κατάσταση ταμειακής ροής θα μπορούσε 
να προσφέρει πρόσβαση στην αξιολόγηση των εισροών της τράπεζας σύμφωνα με τη νέα 
απαίτηση κάλυψης της ρευστότητας που προβλέπεται στην Βασιλεία ΙΙΙ/CRR. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης τάσσεται απερίφραστα υπέρ των προτάσεων της Επιτροπής 
για μείωση της γραφειοκρατίας. Πιστεύει ότι είναι δυνατή η περαιτέρω απλούστευση. 
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Ορισμένες από τις τρέχουσες προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την κατάργηση της 
εθνικής διακριτικής ευχέρειας θα ήταν επαχθείς για τον κλάδο στα κράτη μέλη. Συνεπώς, ο 
συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει να διατηρηθεί η εθνική διακριτική ευχέρεια, 
δεδομένου ότι η κατάργησή της δεν φαίνεται να προσφέρει τίποτα ούτε στη διαδικασία ούτε 
στις καταστάσεις των επιχειρήσεων.

Όσον αφορά τα ΔΠΧΠ για ΜΜΕ, ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει την απόφαση 
της Επιτροπής να μην τα καθιερώσει. Η εναρμονισμένη λογιστική οδηγία θα εξασφαλίσει ότι 
στην Ευρώπη θα υπάρχει για τις ΜΜΕ ένα πρότυπο που έχει αποδείξει την αξία του, το οποίο 
θα αντικατοπτρίζει επίσης την ιδιαιτερότητα του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης τάσσεται υπέρ του να θεσπιστεί υποχρέωση για την 
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σε ένα ηλεκτρονικό μορφότυπο πολλαπλής χρήσης: 
την eXtensible Business Reporting Language –επεκτάσιμη γλώσσα υποβολής στοιχείων για 
επιχειρήσεις– (XBRL), την οποία έχει ήδη ζητήσει στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
με τα ψηφίσματά του σχετικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας Lamfalussy -
μελλοντική δομή της εποπτείας (2008/2148(INI)) και την «Small Business Act» 
(2008/2237(INI)). Πιστεύει ότι ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το 
εναρμονισμένο ηλεκτρονικό μορφότυπο θα συνέβαλαν στη δημιουργία ενός 
μονοαπευθυντικού συστήματος υποβολής στοιχείων το οποίο να χρησιμοποιείται και σε 
άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα η φορολογία. Ωστόσο, η υποχρεωτική καθιέρωση της 
XBRL θα ήταν επαχθής για πολλές μικρές επιχειρήσεις, και για τούτο ο συντάκτης της 
γνωμοδότησης προτείνει την καθιέρωσή της από το 2018, αφού γίνει πρώτα η κατάλληλη 
προετοιμασία (και με τη συμμετοχή της ESMA). 

Η Επιτροπή προτείνει νέες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων ανά χώρα και ανά έργο για τις 
μεγάλες εταιρείες και οντότητες δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους της εξορυκτικής βιομηχανίας ή της υλοτόμησης πρωτογενών δασών (Έκθεση για 
πληρωμές προς κυβερνήσεις). Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει σε γενικές 
γραμμές τους στόχους της Επιτροπής για περισσότερη διαφάνεια στην εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων, πιστεύει ωστόσο ότι πρέπει να επιλεγεί μια ισόρροπη προσέγγιση. Συνεπώς, 
προτείνει τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης σε επιχειρήσεις 
και οντότητες με καθαρό κύκλο εργασιών πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ και πληρωμές 
πάνω από 100.000 ευρώ. Πέρα από τις νομοθετικές προτάσεις, ο συντάκτης της 
γνωμοδότησης επισημαίνει επίσης τη διεθνή Πρωτοβουλία διαφάνειας για την εξορυκτική 
βιομηχανία (EITI), που συγκεντρώνει σήμερα 35 χώρες, από τις οποίες καμία δεν είναι 
κράτος μέλος της ΕΕ, και εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στη 
δυνατότητα να ακολουθηθεί κοινή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία.

Για τη βελτίωση της διαφάνειας των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και των διασυνοριακών 
επιχειρήσεών τους σε μη εξορυκτικούς τομείς, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει την 
καθιέρωση υποβολής εκθέσεων ανά χώρα (CBCR) με τα καθοριστικά οικονομικά στοιχεία 
για τις χώρες στις οποίες οι επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς να έχουν θυγατρικές (ή 
ξεχωριστές νομικές οντότητες) ή στο πλαίσιο κοινοπραξιών. Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει 
να περιορίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στον εξορυκτικό κλάδο.

Τέλος, ο συντάκτης της γνωμοδότησης θα επιθυμούσε την τροποποίηση του κανονισμού 
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1606/2002, προκειμένου να δοθεί στην Επιτροπή το δικαίωμα να αποφασίζει σχετικά με την 
εφαρμοσιμότητα των διεθνών λογιστικών προτύπων με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις και συναφείς 
εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις και συναφείς 
εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, 
και την τροποποίηση του κανονισμού 
1606/2002

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους 
επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι 
υποχρεωμένες να καταρτίζουν 
κατάσταση ταμειακών ροών, 
προκειμένου να εξασφαλίζονται, αφενός η 
παροχή επαρκών και επίκαιρων 
στοιχείων σχετικά με την κατάσταση των 
επιχειρήσεων, και αφετέρου η βελτίωση 
της διαχείρισης της ρευστότητας των 
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τραπεζών που χρηματοδοτούν τις 
επιχειρήσεις αυτές.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι συγγενείς επιχειρήσεις πρέπει να 
περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 
λογαριασμούς με βάση τη μέθοδο της 
καθαρής θέσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις με ενιαία διεύθυνση, ή να 
απαιτούν από αυτές να ενοποιούνται 
αναλογικά στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις.

(24) Οι συγγενείς επιχειρήσεις πρέπει να 
περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 
λογαριασμούς, με βάση είτε τη μέθοδο της 
καθαρής θέσης είτε τη μέθοδο της 
λογιστικής αξίας. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις με ενιαία διεύθυνση, ή να 
απαιτούν από αυτές να ενοποιούνται 
αναλογικά στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται 
εντόνως να αναπτύξουν συστήματα 
ηλεκτρονικής δημοσίευσης που θα 
επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 
υποβάλλουν λογιστικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεωτικών οικονομικών 
καταστάσεων, άπαξ και σε μορφή που θα 
επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να έχουν 
πρόσβαση και να χρησιμοποιούν εύκολα 
τα στοιχεία. Τα συστήματα αυτά δεν θα 
πρέπει, πάντως, να είναι επαχθή για τις 

(27) Ένα εναρμονισμένο ηλεκτρονικό
μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων θα 
ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τις 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες 
στην Ένωση, δεδομένου ότι θα 
διευκόλυνε τη δημιουργία ενός 
μονοαπευθυντικού συστήματος υποβολής 
εκθέσεων που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς. 
Συνεπώς, η κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων στην eXtensible Business 
Reporting Language (XBRL) θα πρέπει 
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μικρομεσαίες επιχειρήσεις. να καταστεί υποχρεωτική από την 1η 
Ιανουαρίου 2018, αφού προηγηθεί ένα 
διάστημα για κατάλληλη προετοιμασία 
και δοκιμή. Η δημιουργία ενός τέτοιου 
συστήματος δεν θα πρέπει, πάντως, να 
είναι επαχθής για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι να 
διευκολύνει τις κυβερνήσεις πλούσιων σε 
πόρους χωρών να εφαρμόζουν τις αρχές 
και τα κριτήρια της πρωτοβουλίας EITI και 
να λογοδοτούν στους πολίτες τους για τις 
πληρωμές που λαμβάνουν από εξορυκτικές 
επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις υλοτόμησης 
πρωτογενών δασών οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στο έδαφος των εν 
λόγω χωρών. Η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει πληροφορίες οικονομικού 
περιεχομένου ανά χώρα και ανά έργο, 
όπου το έργο θεωρείται ως η κατώτατη 
μονάδα επιχειρησιακής πληροφόρησης 
στην οποία η επιχείρηση καταρτίζει 
τακτικές εκθέσεις εσωτερικής διαχείρισης, 
όπως παραχώρηση, γεωγραφική λεκάνη, 
κ.λπ. και όπου πληρωμές συνδέονται με 
έργα του είδους αυτού. Με γνώμονα τον 
γενικό στόχο της προαγωγής της χρηστής 
διακυβέρνησης στις χώρες αυτές, η 
σημαντικότητα των προς δημοσιοποίηση 
πληρωμών πρέπει να αξιολογείται σε 
σχέση με την εκάστοτε δικαιούχο 
κυβέρνηση. Είναι δυνατή η θέσπιση 
διαφόρων κριτηρίων σημαντικότητας 
όπως πληρωμές απόλυτων ποσών ή 
ποσοστιαίου κατώτατου ορίου (όπως 
πληρωμές που υπερβαίνουν ένα ποσοστό 

(33) Στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι να 
διευκολύνει τις κυβερνήσεις πλούσιων σε 
πόρους χωρών να εφαρμόζουν τις αρχές 
και τα κριτήρια της πρωτοβουλίας EITI και 
να λογοδοτούν στους πολίτες τους για τις 
πληρωμές που λαμβάνουν από εξορυκτικές 
επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις υλοτόμησης 
πρωτογενών δασών οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στο έδαφος των εν 
λόγω χωρών. Η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει πληροφορίες οικονομικού 
περιεχομένου ανά χώρα και ανά έργο, 
όπου το έργο θεωρείται ως η κατώτατη 
μονάδα επιχειρησιακής πληροφόρησης 
στην οποία η επιχείρηση καταρτίζει 
τακτικές εκθέσεις εσωτερικής διαχείρισης, 
όπως παραχώρηση, γεωγραφική λεκάνη, 
κ.λπ. και όπου πληρωμές συνδέονται με 
έργα του είδους αυτού. Όσον αφορά τη 
σημαντικότητα, στην έκθεση δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται πληρωμές 
κάτω των 100.000 ευρώ ούτε πληρωμές 
για έργα συνολικού κόστους κάτω των 25 
εκατομμυρίων ευρώ. Το σύστημα 
υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να 
υπόκειται σε επανεξέταση και στην 
υποβολή σχετικής έκθεσης από την 
Επιτροπή, εντός τριών ετών από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας. Η επανεξέταση 
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του ΑΕγχΠ της χώρας). Τα κριτήρια 
αυτά μπορούν να καθοριστούν με πράξη 
κατ’ εξουσιοδότηση. Το σύστημα 
υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να 
υπόκειται σε επανεξέταση και στην 
υποβολή σχετικής έκθεσης από την 
Επιτροπή, εντός πέντε ετών από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας. Η επανεξέταση 
αυτή θα πρέπει να αφορά την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος και 
να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων της 
ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής 
ασφάλειας. Θα πρέπει να ληφθεί επίσης 
υπόψη η πείρα όσων επεξεργάζονται τις 
πληροφορίες καθώς και των χρηστών των 
πληροφοριών για τις πληρωμές και να 
εξεταστεί αν θα ήταν σκόπιμο να 
συμπεριληφθούν πρόσθετες πληροφορίες 
για τις πληρωμές, όπως οι πραγματικοί 
φορολογικοί συντελεστές και τα στοιχεία 
του δικαιούχου, π.χ. στοιχεία τραπεζικών 
λογαριασμών.

αυτή θα πρέπει να αφορά την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος και 
να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων της 
ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής 
ασφάλειας. Θα πρέπει να ληφθεί επίσης 
υπόψη η πείρα όσων επεξεργάζονται τις 
πληροφορίες καθώς και των χρηστών των 
πληροφοριών για τις πληρωμές και να 
εξεταστεί αν θα ήταν σκόπιμο να
συμπεριληφθούν πρόσθετες πληροφορίες 
για τις πληρωμές, όπως οι πραγματικοί 
φορολογικοί συντελεστές και τα στοιχεία 
του δικαιούχου, π.χ. στοιχεία τραπεζικών 
λογαριασμών.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
μελλοντικές αλλαγές στις νομοθεσίες των 
κρατών μελών και στη νομοθεσία της 
Ένωσης όσον αφορά τις κατηγορίες 
εταιρειών, η Επιτροπή πρέπει να έχει την 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης σχετικά με την 
επικαιροποίηση των καταλόγων 
επιχειρήσεων που περιέχονται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ. Η χρήση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων χρειάζεται 
επίσης για την προσαρμογή των κριτηρίων 

(35) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
μελλοντικές αλλαγές στις νομοθεσίες των 
κρατών μελών και στη νομοθεσία της 
Ένωσης όσον αφορά τις κατηγορίες 
εταιρειών, η Επιτροπή πρέπει να έχει την 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, για την 
προσαρμογή των κριτηρίων μεγέθους των 
επιχειρήσεων, καθώς με την πάροδο του 
χρόνου ο πληθωρισμός θα διαβρώσει την 
πραγματική τους αξία, και για τους 
σκοπούς της θέσπισης διεθνών 
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μεγέθους των επιχειρήσεων, καθώς με την 
πάροδο του χρόνου ο πληθωρισμός θα 
διαβρώσει την πραγματική τους αξία. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, επίσης σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί συναφές και κατάλληλο 
επίπεδο δημοσιοποίησης πληρωμών προς 
κυβερνήσεις εκ μέρους της εξορυκτικής 
βιομηχανίας και των επιχειρήσεων 
υλοτόμησης πρωτογενών δασών, και να 
εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να 
έχει την εξουσία να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης σχετικά με τον 
προσδιορισμό της έννοιας της 
σημαντικότητας των πληρωμών.

λογιστικών προτύπων. Ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή 
διεθνών λογιστικών προτύπων πρέπει να 
τροποποιηθεί αντίστοιχα. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, επίσης σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί συναφές και 
κατάλληλο επίπεδο δημοσιοποίησης 
πληρωμών προς κυβερνήσεις εκ μέρους 
της εξορυκτικής βιομηχανίας και των 
επιχειρήσεων υλοτόμησης πρωτογενών 
δασών, και να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
σχετικά με τον προσδιορισμό της έννοιας 
της σημαντικότητας των πληρωμών.

_______________
1 ΕΕ L 243, 11.9.2002, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
τροποποιεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 42, τους 
καταλόγους επιχειρήσεων των 
παραρτημάτων Ι και ΙΙ που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «Κόστος παραγωγής»: η τιμή αγοράς 
πρώτων υλών, αναλώσιμων και λοιπά 
έξοδα που σχετίζονται άμεσα με το 
συγκεκριμένο στοιχείο. Είναι δυνατή η 
συμπερίληψη εύλογου ποσοστού λοιπών 
εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το 
συγκεκριμένο στοιχείο στον βαθμό που 
συνδέονται με το χρονικό διάστημα 
παραγωγής. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
έξοδα διανομής·

(7) «Κόστος παραγωγής»: η τιμή αγοράς 
πρώτων υλών, αναλώσιμων και λοιπά 
έξοδα που σχετίζονται άμεσα με το 
συγκεκριμένο στοιχείο. Περιλαμβάνει 
εύλογο ποσοστό λοιπών εξόδων που 
σχετίζονται έμμεσα με το συγκεκριμένο 
στοιχείο στον βαθμό που συνδέονται με το 
χρονικό διάστημα παραγωγής. Δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα διανομής·

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
αποτελούν ενιαίο σύνολο και 
περιλαμβάνουν για όλες τις επιχειρήσεις, 
κατ’ ελάχιστον, τον ισολογισμό, τα 
αποτελέσματα χρήσης και το προσάρτημα.

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
αποτελούν ενιαίο σύνολο και 
περιλαμβάνουν για όλες τις επιχειρήσεις, 
κατ’ ελάχιστον, τον ισολογισμό, τα 
αποτελέσματα χρήσης, το προσάρτημα και 
κατάσταση ταμειακών ροών.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
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eXtensible Business Reporting Language
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, όλες οι 
οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται 
στην Xtensible Business Reporting 
Language –επεκτάσιμη γλώσσα υποβολής 
στοιχείων για επιχειρήσεις– (XBRL).

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία για 
τη θέσπιση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 42, για τον 
καθορισμό του μορφοτύπου της XBRL 
και του τρόπου εφαρμογής του στα κράτη 
μέλη. Πριν από τη θέσπιση της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
(ΕΑΚΑΑ) υποβάλλει στην Επιτροπή 
γνωμοδότηση σχετικά με την 
προδιαγραφή του μορφοτύπου.
3. Πριν από την έκδοση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή, από 
κοινού με την ΕΑΚΑΑ, προβαίνει σε 
κατάλληλη αξιολόγηση των πιθανών 
μορφοτύπων XBRL και διεξάγει σχετικές 
δοκιμές σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) κατά την αναγραφή των στοιχείων στα 
αποτελέσματα χρήσης και στον ισολογισμό 
λαμβάνεται υπόψη η ουσία της 
απεικονιζόμενης συναλλαγής ή 
διακανονισμού·

η) για την ταξινόμηση και την απεικόνιση 
των στοιχείων που αναγράφονται στα 
αποτελέσματα χρήσης και στον ισολογισμό 
δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο η νομική 
μορφή αλλά και η οικονομική ουσία της 
απεικονιζόμενης συναλλαγής ή 
διακανονισμού·

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) η αναγνώριση, επιμέτρηση, απεικόνιση 
και δημοσιοποίηση στις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις λαμβάνει υπόψη 
τη σημαντικότητα των συναφών στοιχείων.

ι) η απεικόνιση και δημοσιοποίηση στις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις λαμβάνει 
υπόψη τη σημαντικότητα των συναφών 
στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
να υπολογίζεται η τιμή κτήσης ή το κόστος 
παραγωγής των αποθεμάτων της ίδιας 
κατηγορίας και όλων των 
κυκλοφορούντων ενσωμάτων στοιχείων 
συμπεριλαμβανομένων και των κινητών 
αξιών, με σταθμισμένες μέσες τιμές, με τη 
μέθοδο FIFO, ή άλλο παρόμοιο τρόπο.

8. Τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, 
να υπολογίζεται η τιμή κτήσεως ή το 
κόστος παραγωγής των αποθεμάτων της 
ίδιας κατηγορίας και όλων των 
κυκλοφορούντων ενσωμάτων στοιχείων 
συμπεριλαμβανομένων και των κινητών 
αξιών, με σταθμισμένες μέσες τιμές, με τη 
μέθοδο FIFO, με τη μέθοδο LIFO ή με 
άλλο παρόμοιο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 11 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόβλεψη αποτελεί την καλύτερη 
εκτίμηση των εξόδων που είναι πιθανά, ή 
σε περίπτωση υποχρέωσης, του ποσού που 
απαιτείται για τον διακανονισμό της κατά 
την ημερομηνία κλεισίματος του 

Η πρόβλεψη αποτελεί την καλύτερη 
αντικειμενική εκτίμηση των εξόδων που 
είναι πιθανά, ή σε περίπτωση υποχρέωσης, 
του ποσού που απαιτείται για τον 
διακανονισμό της κατά την ημερομηνία 
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ισολογισμού. κλεισίματος του ισολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Κατάσταση ταμειακών ροών

1. Οι οικονομικές καταστάσεις 
περιλαμβάνουν κατάσταση ταμειακών 
ροών.
2. Η κατάσταση ταμειακών ροών 
περιλαμβάνει πληροφορίες για τις 
μεταβολές στα διαθέσιμα και τα 
ισοδύναμα διαθέσιμων της οντότητας για 
το διάστημα που καλύπτει η έκθεση, και 
απεικονίζει ξεχωριστά τις μεταβολές 
λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
επενδυτικής δραστηριότητας και 
χρηματοοικονομικής δραστηριότητας. Η 
κατάσταση πρέπει να έχει καταρτιστεί 
μέσα στο τελευταίο εξάμηνο.
3. Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρμογή σε 
μικρές επιχειρήσεις και ομίλους, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και 
στο άρθρο 3 παράγραφος 3, αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη διαγράφεται



PE483.725v02-00 14/21 PA\894666EL.doc

EL

μετά τη λήξη του οικονομικού έτους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Διάταξη που επικαλύπτει το άρθρο 17 παράγραφος 1 στ).

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν το ενεργητικό 
και το παθητικό, την οικονομική θέση και 
τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση σαν να 
πρόκειται για μια μόνο επιχείρηση.

7. Οι ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν το ενεργητικό 
και το παθητικό, την οικονομική θέση, τις 
ταμειακές ροές και τα αποτελέσματα των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση σαν να πρόκειται για μια μόνο 
επιχείρηση.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, η συγγενής επιχείρηση 
εμφανίζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό 
με το ποσό που αναλογεί στο ποσοστό των 
ιδίων κεφαλαίων της συγγενούς 
επιχείρησης που αντιπροσωπεύει η 
συμμετοχή αυτή. Η διαφορά μεταξύ του 
ποσού αυτού και της λογιστικής αξίας, που 
αποτιμάται σύμφωνα με τα κεφάλαια 2 και 
3, εμφανίζεται χωριστά στον ενοποιημένο 
ισολογισμό ή αναφέρεται στο προσάρτημα. 
Η διαφορά αυτή υπολογίζεται κατά την 
ημερομηνία που η μέθοδος εφαρμόζεται 

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, η συγγενής επιχείρηση 
εμφανίζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό 
με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
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για πρώτη φορά.

α) τη λογιστική της αξία, που αποτιμάται 
σύμφωνα με τα άρθρα 2 έως 3. Η 
διαφορά μεταξύ αυτής της αξίας και του 
ποσού που αναλογεί στο ποσοστό των 
ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει η 
συμμετοχή, καταχωρείται χωριστά στον 
ενοποιημένο ισολογισμό ή αναφέρεται στο 
προσάρτημα των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων. Η διαφορά 
αυτή υπολογίζεται κατά την ημερομηνία 
που η μέθοδος εφαρμόζεται για πρώτη 
φορά· ή
β) με το ποσό που αναλογεί στο ποσοστό 
των ιδίων κεφαλαίων της συγγενούς 
επιχείρησης που αντιπροσωπεύει η 
συμμετοχή αυτή. Η διαφορά μεταξύ του 
ποσού αυτού και της λογιστικής αξίας, που 
αποτιμάται σύμφωνα με τα κεφάλαια 2 και 
3, εμφανίζεται χωριστά στον ενοποιημένο 
ισολογισμό ή αναφέρεται στο προσάρτημα 
των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. Η διαφορά αυτή 
υπολογίζεται κατά την ημερομηνία που η 
μέθοδος εφαρμόζεται για πρώτη φορά.

τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν 
την εφαρμογή είτε του σημείου α) είτε του 
σημείου β), ανωτέρω. Ο ενοποιημένος 
ισολογισμός ή το προσάρτημα πρέπει να 
αναφέρουν ποιο από τα δύο σημεία, α) ή 
β), εφαρμόστηκε.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν ή να επιτρέψουν να γίνεται ο 
υπολογισμός της διαφοράς με την 
ημερομηνία κτήσης των μετοχών ή 
μεριδίων, εφόσον η κτήση έγινε 
τμηματικά, με την ημερομηνία κατά την 
οποία η επιχείρηση έγινε συγγενής 
επιχείρηση.

Επιπλέον, για την εφαρμογή των σημείων 
α) ή β), ανωτέρω, τα κράτη μέλη μπορούν 
να επιβάλουν ή να επιτρέψουν να γίνεται ο 
υπολογισμός της διαφοράς με την 
ημερομηνία κτήσης των μετοχών ή 
μεριδίων, εφόσον η κτήση έγινε 
τμηματικά, με την ημερομηνία κατά την 
οποία η επιχείρηση έγινε συγγενής 
επιχείρηση.

Or. en
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δεν έχει εφαρμογή σε 
επιχειρήσεις ή οντότητες που είχαν 
καθαρό κύκλο εργασιών κάτω από 500 
εκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο 
οικονομικό έτος.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στην έκθεση δεν περιλαμβάνονται 
πληρωμές κάτω των 100.000 ευρώ ούτε 
πληρωμές για έργα συνολικού κόστους 
κάτω των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δεν έχει εφαρμογή σε 
επιχειρήσεις ή οντότητες που είχαν 
καθαρό κύκλο εργασιών κάτω από 500 
εκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο 
οικονομικό έτος.
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή και την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κεφαλαίου, ιδίως όσον αφορά το εύρος των 
υποχρεώσεων υποβολής έκθεσης και τις 
σχετικές λεπτομέρειες σε επίπεδο έργου.
Στην επανεξέταση αυτή λαμβάνονται 
επίσης υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις και οι 
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και 
την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού. Η επανεξέταση 
ολοκληρώνεται το αργότερο πέντε έτη 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. Η έκθεση υποβάλλεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, συνοδευόμενη από νομοθετική 
πρόταση, εφόσον απαιτείται.

Η Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή και την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κεφαλαίου, ιδίως όσον αφορά το εύρος των 
υποχρεώσεων υποβολής έκθεσης και τις 
σχετικές λεπτομέρειες σε επίπεδο έργου.
Στην επανεξέταση αυτή λαμβάνονται 
επίσης υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις και οι 
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και 
την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού. Η επανεξέταση 
ολοκληρώνεται το αργότερο τρία έτη μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. Η έκθεση υποβάλλεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, συνοδευόμενη από νομοθετική 
πρόταση, εφόσον απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 9 α (νέο) – Άρθρο 41 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 α
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Άρθρο 41α
Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα

1. Όλες οι επιχειρήσεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα 1 
υποχρεούνται να καταρτίζουν και να 
δημοσιεύουν πρόσθετες καταστάσεις ανά 
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χώρα σχετικά με τις δραστηριότητές τους 
σε άλλες χώρες, όταν ικανοποιείται 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) Η επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα σε 
χώρα στην οποία δεν έχει συσταθεί 
νομική οντότητα·
β) η επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα σε 
μια χώρα στο πλαίσιο κοινοπραξίας.
2. Για καθεμιά από τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
καταστάσεις ανά χώρα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α) καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών·
β) κόστος πωληθέντων 
(περιλαμβανομένων των διορθώσεων 
αξιών)·
γ) μικτά κέρδη ή ζημίες·
δ) έξοδα διαθέσεως (περιλαμβανομένων 
των διορθώσεων αξιών)·
ε) έξοδα διοικήσεως (περιλαμβανομένων 
των διορθώσεων αξιών)·
στ) άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως·
ζ) αναπροσαρμογές αξιών των παγίων 
χρηματικών και οικονομικών στοιχείων, 
και των κινητών αξιών·
η) αποτελέσματα πριν από την αφαίρεση 
των φόρων που τα βαρύνουν·
θ) αποτελέσματα της χρήσεως.
3. Οι καταστάσεις ανά χώρα πρέπει να 
καταρτίζονται και να δημοσιεύονται για 
κάθε χώρα στην οποία λαμβάνουν χώρα 
οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.
4. Οι καταστάσεις ανά χώρα πρέπει να 
καταρτίζονται και να δημοσιεύονται σε 
ετήσια βάση.
5. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο δεν έχουν εφαρμογή σε 
επιχειρήσεις που είχαν καθαρό κύκλο 
εργασιών κάτω από 500 εκατομμύρια 
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ευρώ το προηγούμενο οικονομικό έτος.
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 48α
Τροποποιήσεις του (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1606/2002 
τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 3 η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Η Επιτροπή αποφασίζει, θεσπίζοντας 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 5α, σχετικά με την 
εφαρμοσιμότητα των διεθνών λογιστικών 
προτύπων στην Ένωση.
2. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 6
Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση 
αρμοδιοτήτων
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία για 
την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 
...+.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει 
τέρμα στην εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
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Τίθεται σε ισχύ την επομένη της ημέρας 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται στις διατάξεις της. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.
4. Μόλις εκδώσει μία πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει 
εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν 
δεν έχουν εκφράσει αντιρρήσεις σε αυτήν 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο μέσα σε τρεις μήνες από την 
κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ή αν πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας αυτής το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή 
για την πρόθεσή τους να μην εκφράσουν 
αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά 3 μήνες.»
3. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια 
κανονιστική επιτροπή λογιστικών 
θεμάτων, αναφερόμενη στο εξής ως «η 
επιτροπή». 
2. Η Επιτροπή διατηρεί τακτικές επαφές 
με την επιτροπή και με την αρμόδια 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
σχετικά με την πρόοδο των 
προγραμμάτων του ΟΔΛΠ που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, και οποιαδήποτε 
σχετικά έγγραφα εκδίδονται από τον
ΟΔΛΠ, προκειμένου να συντονίζει τις 
θέσεις και να διευκολύνει τις συζητήσεις 
σχετικά με την υιοθέτηση προτύπων που 
ενδέχεται να προκύψουν από τα εν λόγω 
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προγράμματα και έγγραφα.
3. Η Επιτροπή ενημερώνει δεόντως και 
εγκαίρως την επιτροπή, αν προτίθεται να 
μην προτείνει την υιοθέτηση 
συγκεκριμένου προτύπου.»
_________________
+ ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραπομπές στο άρθρο 6 παράγραφος 2, που περιλαμβάνονται στα άρθρα 4 και 5 του 
κανονισμού 1606/2002, τροποποιούνται αντίστοιχα.


