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LYHYET PERUSTELUT

Tausta 

Komissio julkaisi 25. lokakuuta 2011 ehdotuksen tilinpäätösdirektiivien (78/660/ETY ja 
83/349/ETY) korvaamisesta ja muuttamisesta. Tavoitteena oli erityisesti vähentää pienten 
yritysten hallinnollista rasitusta.

Näitä tilinpäätösdirektiivejä on sovellettu viimeisten 30 vuoden ajan, ja niissä on täydelliset 
säännöt lakisääteisten tilinpäätösten laadinnasta ja sisällöstä. Koska pörssiyhtiöihin on 
sovellettu vuodesta 2005 lähtien IAS-asetusta, tilinpäätösdirektiivejä ovat noudattaneet 
lähinnä pk-yritykset.

Komissio ehdottaa näiden kahden direktiivin korvaamista yhdellä direktiivillä, joka sopii 
paremmin tilinpäätöksiä laativien ja käyttävien nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Ehdotuksella 
täydennetään mikroyritysten tilinpäätöksistä vuonna 2009 esitettyä direktiiviehdotusta, jonka 
parlamentti hyväksyi 13. joulukuuta 2011.

Vuosina 2009–2011 toteutetun vaikutustenarvioinnin perusteella komissio haluaa vähentää 
hallinnollista rasitusta 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä ja arvioi, että direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvat yritykset voivat päästä vuosittain yhteensä jopa 1,5 miljardin euron 
säästöihin.

Lausunnon valmistelija pitää erityisen tärkeinä seuraavia:

Huomioita

Ehdotuksen soveltamisalan osalta valmistelija katsoo, että pienten yritysten (3 artikla) 
korotetut ja unionin laajuisesti yhdenmukaistetut raja-arvot auttavat niitä hyötymään koko 
EU:ssa tasapuolisista toimintaedellytyksistä. Valmistelija kannattaa liitteissä esitettyjä 
tilinpitoalueiden rajoituksia ja sitä, että lakisääteisestä tilintarkastuksesta ei ole vahvistettu 
vaatimuksia.

Keskisuurten ja suurten yritysten osalta valmistelija kannattaa ehdotettuja raja-arvoja, mutta 
katsoo, että keskisuuria ja suuria yrityksiä olisi vaadittava laatimaan lisäksi 
rahavirtalaskelma, jotta voidaan toisaalta varmistaa riittävä tiedon saanti ajoissa yritysten 
tilanteesta ja toisaalta helpottaa yrityksiä rahoittavien pankkien maksuvalmiuden 
hallinnointia.  Pakollinen säännöllisesti tarkastettu rahavirtalaskelma voisi olla yhteys siihen, 
kun arvioidaan pankkien rahavirtoja Basel III -asetuksen / pääomavaatimuksia koskevan 
asetuksen uuden maksuvalmiusvaatimuksen mukaisesti.

Valmistelija kannattaa ehdottomasti komission ehdotusta byrokratian vähentämisestä ja 
katsoo, että asiassa on vieläkin yksinkertaistamisen varaa. Jotkut komission ehdotukset 
kansallisen harkinnanvaran poistamisesta saattavat olla hankalia jäsenvaltioiden yrityksille. 
Siksi valmistelija ehdottaa kansallisen harkinnanvaran säilyttämistä, koska sen poistaminen ei 
näytä tuovan lisäarvoa menettelyihin eikä yritysten ilmoituksiin.

Pk-yritysten IFRS-standardien osalta valmistelija yhtyy komission päätökseen olla ottamatta 
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niitä käyttöön. Yhdenmukaistetulla tilinpäätösdirektiivillä varmistetaan, että Euroopan pk-
yrityksiin sovellettavat standardit ovat toimivia, mikä ilmentää myös EU:n 
yhtiölainsäädännön erityispiirteitä.

Valmistelija kannattaa vaatimusta tilinpäätösten laatimisesta sähköisessä monikäyttöisessä 
XBRL-muodossa (eXtensible Business Reporting Language). Parlamentti vaati tätä jo 
Lamfalussy-prosessin jatkotoimista ja tulevasta valvontarakenteesta (2008/2148(INI)) ja 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevasta aloitteesta (2008/2237(INI)) antamissaan 
päätöslauselmissa. Valmistelija katsoo, että yhdenmukaistetun sähköisen formaatin monet 
edut voivat auttaa luomaan keskitetyn raportointijärjestelmän, jollaista voidaan käyttää 
esimerkiksi verotuksessa. XBRL:n pakollisesta soveltamisesta voi kuitenkin koitua ongelmia 
pienille yrityksille, minkä vuoksi valmistelija ehdottaa sen käyttöönottoa vasta (Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa yhteistyössä toteutetun) asianmukaisen 
valmisteluvaiheen jälkeen vuodesta 2018 alkaen.

Komissio ehdottaa uusia maa- ja hankekohtaisia raportointivaatimuksia suurille yrityksille ja 
yleisen edun kannalta merkityksellisille yhteisöille, jotka toimivat kaivannaisteollisuudessa tai 
harjoittavat aarniometsien hakkuuta (raportointi hallituksille suoritettavista maksuista). 
Valmistelija kannattaa komission tavoitteita avoimuuden lisäämisestä luonnonvarojen 
hyödyntämisessä, mutta katsoo, että on valittava tasapainoinen lähestymistapa. Siksi hän 
ehdottaa säännöksen soveltamisalan rajoittamista nettoliikevaihdoltaan yli 500 miljoonan 
euron arvoisiin yrityksiin ja yhteisöihin sekä yli 100 000 euron suuruisiin maksuihin. 
Lainsäädäntöehdotusten ohella valmistelija haluaa muistuttaa kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteesta (EITI), johon kuuluu tällä hetkellä 35 maata, joista yksikään ei ole EU:n 
jäsenvaltio. Komission ja jäsenvaltioiden olisi harkittava EU:n yhteistä kantaa aloitteeseen.

Jotta voidaan lisätä suurimpien yritysten ja niiden muussa kuin kaivannaisteollisuudessa 
toteuttamien rajat ylittävien toimien avoimuutta, valmistelija ehdottaa erityistä maakohtaista 
raportointia ja keskeisten finanssitietojen antamista maista, joissa yritykset toimivat ilman 
omia tytäryhtiöitä (tai erillisiä oikeussubjekteja) tai yhteisyrityksinä. Soveltamisala olisi 
rajoitettava samaan tapaan kuin kaivannaisteollisuuden osalta.

Valmistelija haluaisi myös muuttaa asetusta 1606/2002 niin, että komissio saa oikeuden 
päättää kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta Lissabonin sopimuksen 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 
tietyntyyppisten yritysten 
vuositilinpäätöksistä, konsolidoiduista 
tilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä 
kertomuksista

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 
tietyntyyppisten yritysten 
vuositilinpäätöksistä, konsolidoiduista 
tilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä 
kertomuksista ja asetuksen (EY) 
N:o 1606/2002 muuttamisesta

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Keskisuuria ja suuria yrityksiä olisi 
vaadittava laatimaan rahavirtalaskelma, 
jotta voidaan varmistaa riittävän tiedon 
saanti ajoissa yritysten tilanteesta ja 
helpottaa yrityksiä rahoittavien pankkien 
maksuvalmiuden hallinnointia.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Osakkuusyritykset olisi otettava 
konsolidoidussa tilinpäätöksessä huomioon 
käyttämällä pääomaosuusmenetelmää. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus sallia tai 
vaatia, että yhteisjohtoinen yritys 

(24) Osakkuusyritykset olisi otettava 
konsolidoidussa tilinpäätöksessä huomioon 
käyttämällä joko pääomaosuusmenetelmää 
tai kirjanpitoarvomenetelmää. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus sallia tai 



PE483.725v02-00 6/19 PA\894666FI.doc

FI

sisällytetään konsolidointiin suhteellista 
konsolidointia käyttäen.

vaatia, että yhteisjohtoinen yritys 
sisällytetään konsolidointiin suhteellista 
konsolidointia käyttäen.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jäsenvaltioita kannustetaan vahvasti 
kehittämään sähköisiä 
julkistamisjärjestelmiä, jotka antavat 
yrityksille mahdollisuuden toimittaa 
kirjanpitotiedot, lakisääteinen tilinpäätös 
mukaan luettuna, ainoastaan yhden 
kerran ja sellaisessa muodossa, joka 
antaa useille käyttäjille mahdollisuuden 
päästää tietoihin ja käyttää niitä helposti. 
Järjestelmät eivät saa kuitenkaan aiheuttaa 
rasitusta pienille ja keskisuurille yrityksille.

(27) Yhdenmukaistettu sähköinen 
raportointimalli hyödyttäisi suuresti 
unioniin sijoittautuneita yrityksiä, sillä 
sen avulla voitaisiin luoda keskitetty 
raportointijärjestelmä, jota voitaisiin 
käyttää myös muilla aloilla. Siksi olisi 
säädettävä, että tilinpäätökset on 
1 päivästä tammikuuta 2018 lähtien 
laadittava asianmukaisen valmistelu- ja 
testijakson jälkeen sähköisessä XBRL-
muodossa (eXtensible Business Reporting 
Language). Tällaisen järjestelmän 
luominen ei saa kuitenkaan aiheuttaa 
rasitusta pienille ja keskisuurille yrityksille.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan EITI-
periaatteet ja -kriteerit täytäntöön sekä 
tekemään kansalaisilleen selkoa maksuista, 
jotka hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta 

(33) Kertomuksilla olisi pyrittävä 
auttamaan luonnonvaroiltaan rikkaiden 
maiden hallituksia panemaan EITI-
periaatteet ja -kriteerit täytäntöön sekä 
tekemään kansalaisilleen selkoa maksuista, 
jotka hallitukset ovat saaneet 
kaivannaisteollisuudessa toimivilta 
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yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maa- ja 
hankekohtaisesti, jolloin hanke 
katsottaisiin alhaisimmaksi toiminnan 
raportointikohteiden tasoksi, jolla yritys 
laatii säännöllisiä sisäisiä 
toimintakertomuksia; kyse voisi olla 
esimerkiksi konsessiota tai maantieteellistä 
aluetta koskevista hankkeista, joihin on 
liittynyt maksuja. Koska yleisenä 
tavoitteena on edistää hyvää hallintoa 
näissä maissa, raportoitavien maksujen 
olennaisuus olisi arvioitava suhteessa 
maksut vastaanottavaan hallitukseen. 
Voitaisiin harkita erilaisia olennaisuuden 
kriteerejä, kuten maksettujen summien 
kokonaismäärää tai prosentuaalista 
kynnystä (kuten maksut, jotka ylittävät 
tietyn prosenttiosuuden maan BKT:stä), 
ja nämä voitaisiin määrittää delegoidulla 
säädöksellä. Komission olisi tarkasteltava 
tätä raportointijärjestelmää uudelleen ja 
annettava siitä kertomus viiden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. 
Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava 
järjestelmän tehokkuutta ja otettava 
huomioon kansainvälinen kehitys, 
kilpailukykyyn ja energiavarmuuteen 
liittyvät kysymykset mukaan luettuina. 
Siinä olisi myös otettava huomioon 
maksutietojen laatijien ja käyttäjien 
kokemukset sekä pohdittava, olisiko 
maksutietoihin aiheellista sisällyttää muita 
tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

yrityksiltä tai aarniometsien puunkorjuuta 
harjoittavilta yrityksiltä, jotka toimivat 
niiden oikeudenkäyttöalueilla. Tiedot olisi 
esitettävä kertomuksessa maa- ja 
hankekohtaisesti, jolloin hanke 
katsottaisiin alhaisimmaksi toiminnan 
raportointikohteiden tasoksi, jolla yritys 
laatii säännöllisiä sisäisiä 
toimintakertomuksia; kyse voisi olla 
esimerkiksi konsessiota tai maantieteellistä 
aluetta koskevista hankkeista, joihin on 
liittynyt maksuja. Olennaisuuden osalta 
kertomuksesta olisi suljettava pois 
100 000 euron tai sitä pienemmät maksut 
tai kokonaiskustannuksiltaan alle 
25 miljoonan euron suuruisia hankkeita 
koskevat maksut. Komission olisi 
tarkasteltava tätä raportointijärjestelmää 
uudelleen ja annettava siitä kertomus 
kolmen vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa 
olisi tarkasteltava järjestelmän tehokkuutta 
ja otettava huomioon kansainvälinen 
kehitys, kilpailukykyyn ja 
energiavarmuuteen liittyvät kysymykset 
mukaan luettuina. Siinä olisi myös otettava 
huomioon maksutietojen laatijien ja 
käyttäjien kokemukset sekä pohdittava, 
olisiko maksutietoihin aiheellista sisällyttää 
muita tietoja esimerkiksi tosiasiallisesta 
veroasteesta sekä tarkempia tietoja 
maksujen vastaanottajista, kuten 
pankkitilitietoja.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Jotta voidaan ottaa huomioon 
yhtiömuotoja koskevat jäsenvaltioiden 
lakien ja unionin lainsäädännön tulevat 
muutokset, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisia delegoituja säädöksiä liitteessä I 
ja II olevien yritysluettelojen 
päivittämiseksi. Delegoitujen säädösten 
käyttö on tarpeen myös yritysten 
kokokriteerien mukauttamiseksi, koska 
inflaatio vähentää ajan kuluessa niiden 
todellista arvoa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Jotta voidaan varmistaa, 
että kaivannaisteollisuutta ja aarniometsien 
puunkorjuuta harjoittavien yritysten 
hallituksille suorittamista maksuista 
esitetään relevantit ja asianmukaiset tiedot 
ja että tämän direktiivin soveltaminen on 
yhdenmukaista, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä maksujen olennaisuuden 
käsitteen täsmentämiseksi.

(35) Jotta voidaan ottaa huomioon 
yhtiömuotoja koskevat jäsenvaltioiden 
lakien ja unionin lainsäädännön tulevat 
muutokset, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisia delegoituja säädöksiä yritysten 
kokokriteerien mukauttamiseksi, koska 
inflaatio vähentää ajan kuluessa niiden 
todellista arvoa, ja kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien soveltamiseksi.
Kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 
2002 annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1606/20021

olisi muutettava vastaavasti. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Jotta 
voidaan varmistaa, että 
kaivannaisteollisuutta ja aarniometsien 
puunkorjuuta harjoittavien yritysten 
hallituksille suorittamista maksuista 
esitetään relevantit ja asianmukaiset tiedot 
ja että tämän direktiivin soveltaminen on 
yhdenmukaista, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä maksujen olennaisuuden 
käsitteen täsmentämiseksi.

_______________
1 EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta mukauttaa 
42 artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä 1 kohdassa tarkoitettuja 
yritysluetteloja, jotka sisältyvät liitteisiin I 
ja II.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) 'tuotantokustannuksilla' raaka-aineiden 
ja tarvikkeiden hankintahintoja sekä muita 
kyseistä hyödykettä välittömästi koskevia 
menoja. Kohtuullinen osuus hyödykettä 
välillisesti koskevista muista menoista 
voidaan lisätä tuotantokustannuksiin siltä 
osin kuin ne kohdistuvat asianomaiseen 
tuotantojaksoon. Jakelusta aiheutuneita 
menoja ei saa sisällyttää 
tuotantokustannuksiin;

(7) ’tuotantokustannuksilla’ raaka-aineiden 
ja tarvikkeiden hankintahintoja sekä muita 
kyseistä hyödykettä välittömästi koskevia 
menoja. Kohtuullinen osuus hyödykettä 
välillisesti koskevista muista menoista 
lisätään tuotantokustannuksiin siltä osin 
kuin ne kohdistuvat asianomaiseen 
tuotantojaksoon. Jakelusta aiheutuneita 
menoja ei saa sisällyttää 
tuotantokustannuksiin;

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vuositilinpäätös muodostaa yhden 
kokonaisuuden, ja jokaisen yrityksen 
vuositilinpäätökseen on kuuluttava ainakin 

1. Vuositilinpäätös muodostaa yhden 
kokonaisuuden, ja jokaisen yrityksen 
vuositilinpäätökseen on kuuluttava ainakin 
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tase, tuloslaskelma ja tilinpäätöksen 
liitetiedot.

tase, tuloslaskelma, tilinpäätöksen 
liitetiedot ja rahavirtalaskelma.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
XBRL-formaatti (eXtensible Business 

Reporting Language)
1. Kaikki tilinpäätökset on laadittava 
1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen 
XBRL-muodossa (eXtensible Business 
Reporting Language).
2. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
42 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä, joilla täsmennetään XBRL-
formaattia ja tapaa, jolla jäsenvaltioiden 
on pantava tämä säännös täytäntöön. 
Ennen delegoitujen säädösten 
hyväksymistä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
komissiolle lausunnon formaatin 
täsmentämisestä.
3. Ennen 2 kohdassa tarkoitettujen 
delegoitujen säädösten hyväksymistä 
komissio toteuttaa yhdessä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa 
asianmukaisen arvioinnin mahdollisista 
XBRL-formaateista ja suorittaa 
asianmukaisia testejä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) tuloslaskelman ja taseen erät on 
esitettävä ottaen huomioon liiketoimen tai 
järjestelyn tosiasiallinen luonne;

(h) tuloslaskelman ja taseen erät on 
luokiteltava ja esitettävä ottaen huomioon 
liiketoimen tai järjestelyn sekä 
oikeudellinen muoto että tosiasiallinen 
taloudellinen luonne;

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) vuositilinpäätöksen yhteydessä on 
kirjaamisessa, arvostamisessa,
esitettävissä tiedoissa ja esittämistavassa 
otettava huomioon relevanttien erien 
olennaisuus.

(j) vuositilinpäätöksen yhteydessä on 
esitettävissä tiedoissa ja esittämistavassa 
otettava huomioon relevanttien erien 
olennaisuus.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 
samanlajisten tavaroiden varastojen ja 
kaikkien lajiesineiden, sijoitukset mukaan 
luettuina, hankintamenot tai 
tuotantokustannukset lasketaan painotettua 
keskiarvohintaa, "first in, first out (FIFO)" 
-menetelmää tai jotakin muuta, vastaavaa 

8. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 
samanlajisten tavaroiden varastojen ja 
kaikkien lajiesineiden, sijoitukset mukaan 
lukien, hankintamenot tai 
tuotantokustannukset lasketaan painotettua 
keskiarvohintaa, ”first in, first out (FIFO)” 
-menetelmää, ”last in, first out (LIFO)” -
menetelmää tai jotakin muuta, vastaavaa 
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menetelmää käyttäen. menetelmää käyttäen.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 11 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varauksen on vastattava parasta arviota 
todennäköisistä kuluista tai, jos on kyse 
vastuusta, määrää, joka tarvitaan sen 
selvittämiseen tilinpäätöspäivänä.

Varauksen on vastattava parasta 
objektiivista arviota todennäköisistä 
kuluista tai, jos on kyse vastuusta, määrää, 
joka tarvitaan sen selvittämiseen 
tilinpäätöspäivänä.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Rahavirtalaskelma

1. Tilinpäätöksiin on sisällytettävä 
rahavirtalaskelma.
2. Rahavirtalaskelmassa on annettava 
tietoja yhteisön käteisvarojen ja muiden 
rahavarojen muutoksista 
raportointikaudella ja eriteltävä 
liiketoiminnan, sijoitustoiminnan ja 
rahoitustoiminnan rahavirtojen 
muutokset.  Laskelma ei saa olla kuutta 
kuukautta vanhempi.
3. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
3 artiklan 1 kohdassa ja 3 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuihin yrityksiin ja 
ryhmiin.
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Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tiedot kaikista tilikauden päättymisen 
jälkeisistä tärkeistä tapahtumista;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

17 artiklan 1 kohdan f alakohdan kanssa päällekkäinen säännös.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Konsolidoidussa tilinpäätöksessä on 
ilmoitettava konsolidointiin kuuluvien 
yritysten varat ja vastuut, taloudellinen 
asema sekä tulos niin kuin ne olisivat yksi 
yritys.

7. Konsolidoidussa tilinpäätöksessä on 
ilmoitettava konsolidointiin kuuluvien 
yritysten varat ja vastuut, taloudellinen 
asema, rahavirrat sekä tulos niin kuin ne 
olisivat yksi yritys.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa tätä artiklaa ensimmäisen 
kerran osakkuusyritys on ilmoitettava 
konsolidoidussa taseessa määränä, joka 
vastaa sitä osuutta osakkuusyrityksen 

2. Sovellettaessa tätä artiklaa ensimmäisen 
kerran osakkuusyritys on ilmoitettava 
konsolidoidussa taseessa joko
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omasta pääomasta, jota kyseinen 
omistusyhteys edustaa. Tämän määrän ja 
2 ja 3 luvun mukaisesti lasketun 
kirjanpitoarvon välinen ero on 
ilmoitettava erikseen konsolidoidussa 
taseessa tai konsolidoidun tilinpäätöksen 
liitetiedoissa. Ero lasketaan siltä päivältä, 
jona tätä menetelmää käytetään 
ensimmäisen kerran.

(a) 2 ja 3 luvun mukaisesti laskettuna 
kirjanpitoarvona. Tämän arvon ja sitä 
osuutta omasta pääomasta, jota 
omistusyhteys edustaa, vastaavan määrän 
välinen ero ilmoitetaan erikseen 
konsolidoidussa taseessa tai 
konsolidoitujen tilinpäätösten 
liitetiedoissa. Ero lasketaan siltä päivältä, 
jona tätä menetelmää käytetään 
ensimmäisen kerran; tai
(b) määränä, joka vastaa sitä osuutta 
osakkuusyrityksen omasta pääomasta, jota 
tuo omistusyhteys edustaa. Tämän määrän 
ja 2 ja 3 luvun mukaisesti lasketun 
kirjanpitoarvon välinen ero on ilmoitettava 
erikseen konsolidoidussa taseessa tai 
konsolidoidun tilinpäätöksen liitetiedoissa. 
Ero lasketaan siltä päivältä, jona tätä 
menetelmää käytetään ensimmäisen kerran.

Jäsenvaltio voi säätää, että on sovellettava 
joko a tai b alakohtaa. Konsolidoidussa 
taseessa tai liitetiedoissa on ilmoitettava, 
onko sovellettu a vai b alakohtaa.

Lisäksi jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, 
että ero lasketaan osakkeiden tai osuuksien 
hankintapäivältä tai siltä päivältä, jona 
yrityksestä tuli osakkuusyritys, jos 
osakkeet tai osuudet on hankittu eri 
ajankohtina.

Lisäksi jäsenvaltiot voivat vaatia tai sallia, 
että a ja b alakohtaa sovellettaessa ero 
lasketaan osakkeiden tai osuuksien 
hankintapäivältä tai siltä päivältä, jona 
yrityksestä tuli osakkuusyritys, jos 
osakkeet tai osuudet on hankittu eri 
ajankohtina.

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
velvollisuus ei koske yrityksiä tai 
yhteisöjä, joiden edellisen tilikauden 
nettoliikevaihto on ollut alle 
500 miljoonaa euroa.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kertomuksessa ei ilmoiteta 
100 000 euron tai sitä pienempiä maksuja 
tai kokonaiskustannuksiltaan alle 
25 miljoonan euron suuruisia hankkeita 
koskevia maksuja.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
velvollisuus ei koske yrityksiä tai 
yhteisöjä, joiden edellisen tilikauden 
nettoliikevaihto on ollut alle 
500 miljoonaa euroa.

Or. en
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
luvun täytäntöönpanoa ja toimivuutta 
erityisesti raportointivelvollisuuksien 
soveltamisalan ja hankekohtaista 
raportointia koskevien yksityiskohtaisten 
sääntöjen osalta ja antaa niistä 
kertomuksen. Uudelleentarkastelussa olisi 
myös otettava huomioon kansainvälinen 
kehitys ja tarkasteltava kilpailukykyyn ja 
energian huoltovarmuuteen kohdistuvia 
vaikutuksia. Uudelleentarkastelu olisi 
saatava päätökseen viimeistään viiden
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta. Kertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
tarvittaessa yhdessä 
lainsäädäntöehdotuksen kanssa.

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
luvun täytäntöönpanoa ja toimivuutta 
erityisesti raportointivelvollisuuksien 
soveltamisalan ja hankekohtaista 
raportointia koskevien yksityiskohtaisten 
sääntöjen osalta ja antaa niistä 
kertomuksen. Uudelleentarkastelussa olisi 
myös otettava huomioon kansainvälinen 
kehitys ja tarkasteltava kilpailukykyyn ja 
energian huoltovarmuuteen kohdistuvia 
vaikutuksia. Uudelleentarkastelu olisi 
saatava päätökseen viimeistään kolmen
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta. Kertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
tarvittaessa yhdessä 
lainsäädäntöehdotuksen kanssa.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
9 a luku – 41 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a LUKU
MAAKOHTAINEN RAPORTOINTI

41 a artikla
Maakohtainen raportointi

1. Kaikkien liitteessä I tarkoitettujen 
yritysmuotojen on laadittava ja 
julkistettava lisäksi maakohtaiset 
laskelmat toiminnastaan muissa maissa, 
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mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy:
(a) yritys toimii maassa, jossa ei ole 
perustettu oikeushenkilöä;
(b) yritys toimii maassa yhteisyrityksenä.
2. Maakohtaisiin laskelmiin on 
sisällytettävä kunkin 1 kohdassa 
tarkoitetun toiminnan osalta
(a) nettoliikevaihto;
(b) hankinnan ja valmistuksen kulut 
(mukaan lukien arvontarkistukset);
(c) bruttotulos;
(d) jakelukulut (mukaan lukien 
arvontarkistukset);
(e) hallintokulut (mukaan lukien 
arvontarkistukset);
(f) muut varsinaisen toiminnan tuotot;
(g) rahoitusomaisuuteen sekä vaihtuviin 
vastaaviin kuuluviin sijoituksiin tehdyt 
arvontarkistukset;
(h) tulos ennen veroja;
(i) tilikauden tulos.
3. Maakohtaiset laskelmat on laadittava ja 
julkistettava kustakin maasta, jossa 
harjoitetaan 1 kohdassa tarkoitettua 
toimintaa.
4. Maakohtaiset laskelmat on laadittava ja 
julkistettava vuosittain.
5. Tässä artiklassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske yrityksiä, joiden 
edellisen tilikauden nettoliikevaihto on 
ollut alle 500 miljoonaa euroa. 

Or. en
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
48 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

48 a artikla
Asetuksen (EY) N:o 1606/2002 

muuttaminen
Muutetaan asetus (EY) N:o 1606/2002 
seuraavasti:
1. Korvataan 3 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Komissio päättää 5 a artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
soveltamisesta unionissa." 
2. Korvataan 6 artikla seuraavasti:
”6 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttö
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
Siirretään 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu valta komissiolle viideksi 
vuodeksi … päivästä …kuuta …+.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, tai jonakin myöhempänä 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
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5. Edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella."
3. Korvataan 7 artikla seuraavasti:
"1. Komissiota avustaa 
tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea, 
jäljempänä 'komitea'. 
2. Komissio pitää säännöllisesti yhteyttä 
komiteaan ja Euroopan parlamentin 
asiasta vastaavaan valiokuntaan IASB:n 
meneillään olevien hankkeiden 
edistymisen ja kaikkien niihin liittyvien 
IASB:n laatimien asiakirjojen osalta 
sovittaakseen yhteen kannat ja 
edistääkseen hankkeista ja asiakirjoista 
mahdollisesti johtuvien standardien 
hyväksymistä koskevia keskusteluja.
3. Komissio ilmoittaa komitealle 
asianmukaisesti hyvissä ajoin, jos se 
aikoo olla ehdottamatta jonkin standardin 
hyväksymistä."
_________________
+ Virallinen lehti: lisätään tämän 
direktiivin voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

Viittaukset 6 artiklan 2 kohtaan asetuksen 1606/2002 4 ja 5 artiklassa mukautetaan 
vastaavasti.


