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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kuntest 

Fil-25 ta' Ottubru 2011 il-Kummissjoni ppubblikat proposta li tissostitwixxi u temenda d-
Direttivi dwar il-Kontabilità (78/660/KEE u 83/349/KEE) bl-iskop speċifiku li tnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-kumpaniji ż-żgħar. 

Iż-żewġ Direttivi dwar il-Kontabilità ilhom fis-seħħ għal dawn l-aħħar 30 sena u jipprevedu 
ġabra kompluta ta' regoli dwar il-preparazzjoni u l-kontenut tar-rapporti finanzjarji statutorji. 
Minn mindu l-kumpaniji elenkati saru soġġetti għar-regolamentazzjoni IAS, jiġifieri mill-
2005, l-SMEs saru b'fatt id-destinatarji ewlenin tad-Direttivi dwar il-Kontabilità. 

Il-proposta tal-Kummissjoni timmira li tissostitwixxi ż-żewġ Direttivi b'Direttiva unika aktar 
adatta għall-eżiġenzi tal-lum u ta' għada kemm tal-awturi kif ukoll tal-utenti tar-rapporti 
finanzjarji. Il-proposta inkwistjoni hija kumplementari għal dik tal-2009 dwar ir-rapporti 
finanzjarji tal-mikroentitajiet, adottata mill-Parlament Ewropew fit-13 ta' Diċembru 2011.

Wara l-valutazzjoni tal-impatt li saret fil-perjodu 2009-2011, il-Kummissjoni timmira li 
tnaqqas sal-2012 il-piż amministrattiv b'25 % u tipprevedi tfaddil potenzjali ta' 
EUR 1.5 biljun fis-sena favur il-kumpaniji kollha li jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva.

Ir-rapporteur biħsiebu jiġbed l-attenzjoni partikolarment dwar il-punti li ġejjin:

Kunsiderazzjonijiet

L-ewwel nett, għal dak li għandu x'jaqsam mal-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta, ir-
rapporteur iqis li limitu usa', armonizzat fit-territorju kollu tal-UE, jgħin lill-kumpaniji ż-
żgħar (Artikolu 3) jibbenefikaw minn kundizzjonijiet ekwivalenti fl-UE kollha. Ir-rapporteur 
huwa favur il-limitazzjoni tal-oqsma kontabilistiċi fl-annessi u ta' ebda ħtieġa ta' awditjar 
statutorju.

Fir-rigward tal-kumpaniji medji u kbar ir-rapporteur jappoġġa l-proposta dwar il-limitu, iżda 
iqis li dawn iridu jkunu meħtieġa jħejju rapport tal-flussi tal-flus, li jkun jiggarantixxi, minn 
naħa, informazzjoni suffiċjenti u f'waqtha dwar il-qagħda ta' kumpanija u, mill-oħra, ġestjoni 
aħjar tal-likwidità tal-banek li jiffinanzjaw dawk il-kumpaniji. L-awditjar obbligatorju u 
perjodiku tar-rapport tal-flussi tal-flus aktarx ikun jikkostitwixxi, partikolarment, kollegament 
mal-valutazzjoni tal-flussi ta' dħul ta' flus tal-banek skont ir-Rekwiżit il-ġdid ta' Kopertura tal-
Likwidità ta' Basel III / CRR. 

Ir-rapporteur huwa favur ħafna l-proposti tal-Kummissjoni intiżi li jnaqqsu l-formalitajiet 
burokratiċi u jqis li semplifikazzjoni ulterjuri għadha possibbli. Xi proposti tal-Kummissjoni, 
ifformulati attwalment, għandhom l-għan li jneħħu d-diskrezzjonalità nazzjonali, imma jkunu 
onerużi għall-industrija fl-Istati Membri. Għalhekk ir-rapporteur jissuġġerixxi li tinżamm id-
diskrezzjonalità nazzjonali, billi ma jidhirx li t-tneħħija tagħha żżid valur lill-proċess, u lanqas 
lir-rapporti finanzjarji stess tal-kumpaniji.
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Ir-rapporteur jappoġġa d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tintroduċix l-Istandard 
Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju (IFRS) għall-SMEs. Id-Direttiva dwar il-
Kontabilità armonizzata se tiggarantixxi li fl-Ewropa jiġi implimentat standard effikaċi għall-
SMEs, li jirrifletti wkoll l-ispeċifiċità tal-liġi tal-kumpaniji Ewropea.

Ir-rapporteur huwa favur l-introduzzjoni tal-obbligu ta' tħejjija tar-rapporti finanzjarji bl-użu 
tal-format elettroniku b'ħafna skopijiet: il-lingwaġġ universali għar-rappurtar finanzjarju
(XBRL - eXtensible Business Reporting Language), kif il-Parlament diġà kien talab fl-
imgħoddi fir-riżoluzzjonijiet dwar "Segwitu tal-proċess ta' Lamfalussy - L-istruttura futura 
tal-moniteraġġ (2008/2148(INI))" u dwar l-"Att dwar in-Negozji ż-Żgħar (2008/2237(INI))". 
Jemmen li l-għadd ta' vantaġġi ta' format elettroniku armonizzat jistgħu jikkontribwixxu biex 
tinħoloq sistema ta' rappurtar unika użata f'oqsma oħrajn, pereżempju f'dak tat-tassazzjoni. 
Madankollu, l-obbligatorjetà tal-XBRL taf tkun pjuttost oneruża għal ħafna kumpaniji żgħar, 
għalhekk ir-rapporteur jissuġġerixxi li tiġi introdotta wara fażi adegwata ta' preparazzjoni (bl-
involviment anki tal-AETS) mill-2018. 

Għall-kumpaniji l-kbar u l-entitajiet ta' interess pubbliku li joperaw fis-settur tal-industrija 
estrattiva jew li jużaw żoni forestali primarji (Rappurtar dwar pagamenti favur il-gvernijiet), 
il-Kummissjoni tipproponi l-introduzzjoni ta' obbligi ġodda ta' rappurtar ibbażati fuq il-pajjiżi 
u fuq il-proġetti. Ir-rapporteur ġeneralment jappoġġa l-objettivi tal-Kummissjoni intiżi li jżidu 
t-trasparenza fl-ambitu tal-isfruttament tar-riżorsi naturali; iżda jqis li għandu jintgħażel 
approċċ ibbilanċjat. Minħabba f'hekk jissuġġerixxi l-limitazzjoni tal-applikazzjoni ta' din id-
dispożizzjoni għall-kumpaniji u l-entitajiet b'fatturat nett ogħla minn EUR 500 miljun u għall-
pagamenti ogħla minn EUR 100 000. Barra mill-proposti leġiżlattivi r-rapporteur jixtieq iqis 
wkoll l-Inizjattiva għat-trasparenza tal-industriji estrattivi (EITI), li attwalment hija magħmula 
minn 35 pajjiż, ħadd minnhom mhu Stat Membru tal-UE, u jixtieq jiġbed l-attenzjoni tal-
Kummissjoni u tal-Istati Membri fuq approċċ komuni possibbli f'livell ta' UE fil-konfront ta' 
din l-inizjattiva.

Bl-iskop li tiżdied it-trasparenza tal-akbar kumpaniji u tal-operazzjonijiet transkonfinali 
tagħhom fil-qasam mhux estrattiv, ir-rapporteur jissuġġerixxi l-introduzzjoni ta' rappurtar 
pajjiż pajjiż (CBCR - country-by-country reporting) li jkun fih dejta finanzjarja kruċjali tal-
pajjiżi li fihom il-kumpaniji joperaw mingħajr sussidjarji (jew entitajiet ġuridiċi separati) jew 
f'impriżi konġunti.  Il-kamp ta' applikazzjoni għandu jkun limitat bħal għall-kumpaniji tal-
industrija estrattiva.

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur jixtieq jemenda r-Regolament 1606/2002 biex jagħti d-dritt lill-
Kummissjoni tiddeċiedi dwar l-applikabilità tal-istandards internazzjonali tal-kontabilità 
permezz ta' atti delegati skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal DIRETTIVA TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar ir-rapporti finanzjarji 
annwali, ir-rapporti finanzjarji konsolidati 
u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi

Proposta għal DIRETTIVA TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar ir-rapporti finanzjarji 
annwali, ir-rapporti finanzjarji konsolidati 
u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, 
u li temenda r-Regolament 1606/2002

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-impriżi medji u kbar għandhom 
jinħttieġu jippreparaw rapporti tal-flussi 
tal-flus, li jiggarantixxu l-għoti ta' 
informazzjoni suffiċjenti u f'waqtha dwar 
il-qagħda ta' kumpaniji u ġestjoni aħjar 
tal-likwidità għal dawk il-banek li 
jiffinanzjaw dawk il-kumpaniji.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-impriżi assoċjati għandhom jiġu 
inklużi fl-kontijiet konsolidati permezz tal-
metodu tal-ekwità. L-Istati Membri għandu 
jkollhom id-dritt li jippermettu jew li jesiġu 
li impriża b’kontroll konġunt tkun 

(24) L-impriżi assoċjati għandhom jiġu 
inklużi fl-kontijiet konsolidati permezz tal-
metodu tal-ekwità jew permezz tal-metodu 
tal-valur skont il-kotba. L-Istati Membri 
għandu jkollhom id-dritt li jippermettu jew 



PE483.725v02-00 6/20 PA\894666MT.doc

MT

konsolidata b'mod proporzjonali fir-
rapporti finanzjarji konsolidati.

li jesiġu li impriża b’kontroll konġunt tkun 
konsolidata b'mod proporzjonali fir-
rapporti finanzjarji konsolidati.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-Istati Membri huma mħeġġa ferm 
li jiżviluppaw sistemi ta’ pubblikazzjoni 
elettronika li jippermettu lill-impriżi 
jippreżentaw id-dejta kontabilistika,
inklużi r-rapporti finanzjarji statutorji, 
darba waħda biss u f’forma li tippermetti 
li diversi utenti jaċċessaw u jużaw id-dejta 
b’mod faċli. Sistemi bħal dawn,
madankollu, m’għandhomx ikunu onerużi
għall-impriżi żgħar u medji.

(27) Format elettroniku armonizzat għar-
rappurtar ikun ferm ta' benefiċċju għall-
impriżi stabbiliti fl-Unjoni, billi jkun 
jiffaċilita l-ħolqien ta' sistema ta' 
rappurtar unika li tista' tintuża wkoll 
minn utenti f'oqsma oħrajn. 
Għaldaqstant, il-preparazzjoni ta' rapport 
finanzjarji bil-lingwaġġ universali għar-
rappurtar finanzjarju (eXtensible 
Business Reporting Language - XBRL) 
għandha tkun obbligatorja mill-
1 ta' Jannar 2018, wara jkun għadda 
perjodu ta' żmien xieraq għall-
preparazzjoni u t-testjar. Il-ħolqien ta' tali 
sistema, madankollu, m’għandux ikun 
oneruż għall-impriżi żgħar u medji.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Ir-rapporti għandhom iservu biex 
jiffaċilitaw lill-gvernijiet ta’ pajjiżi rikki 
fir-riżorsi fl-implimentazzjoni tal-Prinċipji 
u Kriterji tal-EITI u jirrapportaw liċ-
ċittadini tagħhom il-pagamenti li tali 

(33) Ir-rapporti għandhom iservu biex 
jiffaċilitaw lill-gvernijiet ta’ pajjiżi rikki 
fir-riżorsi fl-implimentazzjoni tal-Prinċipji 
u Kriterji tal-EITI u jirrapportaw liċ-
ċittadini tagħhom il-pagamenti li tali 
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gvernijiet jirċievu mill-impriżi attivi fl-
industrija estrattiva jew ħassada ta' foresti 
primarji li joperaw fil-ġuriżdizzjoni 
tagħhom. Ir-rapport għandu jinkorpora d-
divulgazzjonijiet abbażi tal-pajjiż u tal-
proġett, fejn proġett jitqies fil-livell l-aktar 
baxx ta’ unità ta’ rapportar operazzjonali li 
fih l-impriża tħejji rapporti maniġerjali 
interni regolari, bħal konċessjoni, baċin 
ġeografiku, eċċ, u fejn il-pagamenti jkunu 
attribwiti għal tali proġetti. Fid-dawl tal-
objettiv kumplessiv tal-promozzjoni ta' 
governanza tajba f'dawn il-pajjiżi, il-
materjalità tal-pagamenti li jiġu 
rrapportati għandha tiġi vvalutata b'rabta 
mal-gvern riċevent. Jistgħu jinħasbu 
kriterji varji dwar il-materjalità, bħal 
pagamenti ta’ ammont assolut, jew livell 
limitu ta’ persentaġġ (bħal pagamenti 
f'eċċess fuq persentaġġ tal-PDG tal-pajjiż) 
u dawn jistgħu jiġu ddefiniti permezz ta’ 
att delegat. Ir-reġim ta’ rapportar għandu 
jkun soġġett għal rieżami u rappport mill-
Kummissjoni fi żmien ħames snin mid-
dħul fis-seħħ tad-Direttiva. Ir-rieżami 
għanu jqis l-effikaċja tar-reġim u jqis l-
iżviluppi internazzjonali inkluż 
kwistjonijiet ta’ kompetittività u sigurtà tal-
enerġija. Ir-rieżami għandu wkoll iqis l-
esperjenza tal-fassala u l-utenti tal-
informazzjoni dwar il-pagamenti u jqis 
jekk ikunx xieraq li tiġi inkluża 
informazzjoni addizzjonali dwar il-
pagament bħar-rati ta’ taxxa effettivi u d-
dettalji tar-riċevent, bħal informazzjoni 
dwar il-kont bankarju.

gvernijiet jirċievu mill-impriżi attivi fl-
industrija estrattiva jew ħassada ta' foresti 
primarji li joperaw fil-ġuriżdizzjoni 
tagħhom. Ir-rapport għandu jinkorpora d-
divulgazzjonijiet abbażi tal-pajjiż u tal-
proġett, fejn proġett jitqies fil-livell l-aktar 
baxx ta’ unità ta’ rapportar operazzjonali li 
fih l-impriża tħejji rapporti maniġerjali 
interni regolari, bħal konċessjoni, baċin 
ġeografiku, eċċ, u fejn il-pagamenti jkunu 
attribwiti għal tali proġetti. Fir-rigward 
tal-materjalità, ir-rapport għandu jeskludi 
kwalunkwe pagament li ma jaqbiżx l-
ammont ta' EUR 100 000 jew pagamenti 
oħrajn li ġew attribwiti għal proġett b'kost 
kumplessiv ta' inqas minn 
EUR 25 miljun. Ir-reġim ta’ rapportar 
għandu jkun soġġett għal rieżami u 
rappport mill-Kummissjoni fi żmien tliet
snin mid-dħul fis-seħħ tad-Direttiva. Ir-
rieżami għanu jqis l-effikaċja tar-reġim u 
jqis l-iżviluppi internazzjonali inkluż 
kwistjonijiet ta’ kompetittività u sigurtà tal-
enerġija. Ir-rieżami għandu wkoll iqis l-
esperjenza tal-fassala u l-utenti tal-
informazzjoni dwar il-pagamenti u jqis 
jekk ikunx xieraq li tiġi inkluża 
informazzjoni addizzjonali dwar il-
pagament bħar-rati ta’ taxxa effettivi u d-
dettalji tar-riċevent, bħal informazzjoni 
dwar il-kont bankarju.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Sabiex jiġu kkunsidrati l-bidliet futuri 
fil-liġijiet tal-Istati Membri u fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni rigward it-tipi ta’ 
kumpaniji, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tal-
aġġornar tal-listi ta’ impriżi li jinstabu fl-
Annessi I u II. L-użu ta’ atti delegati 
huwa meħtieġ ukoll biex jiġu adattati l-
kriterji tad-daqs tal-impriża, minħabba li 
biż-żmien l-inflazzjoni tnaqqar il-valur 
reali tagħhom. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fuq livell ta’ 
esperti. Sabiex tiġi żgurata divulgazzjoni 
relevanti u ta’ livell xieraq tal-pagament 
lill-gvernijiet mill-industriji estrattivi u 
ħassada tal-foresti primarji u tiġi żgurata 
applikazzjoni uniformi ta’ din id-Direttiva, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni 
tal-kunċett ta’ materjalità tal-pagamenti.

(35) Sabiex jiġu kkunsidrati l-bidliet futuri 
fil-liġijiet tal-Istati Membri u fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni rigward it-tipi ta’ 
kumpaniji, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tal-
adattament tal-kriterji tad-daqs tal-
impriża, minħabba li biż-żmien l-
inflazzjoni tnaqqar il-valur reali tagħhom, 
u għall-finijiet ta' adozzjoni ta' standards 
internazzjonali tal-kontabilità. Ir-
Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni 
ta' standards internazzjonali tal-
kontabilità1 għandu jiġi emendat f'dan is-
sens. Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluż fuq livell ta’ esperti. Sabiex tiġi 
żgurata divulgazzjoni relevanti u ta’ livell 
xieraq tal-pagament lill-gvernijiet mill-
industriji estrattivi u ħassada tal-foresti 
primarji u tiġi żgurata applikazzjoni 
uniformi ta’ din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni 
tal-kunċett ta’ materjalità tal-pagamenti.

_______________
1 ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa 
tadatta, permezz ta' atti delegati skont l-
Artikolu 42, il-listi ta’ impriżi inklużi fl-
Anness I u II imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) ‘Kost tal-produzzjoni’ tfisser il-prezz 
tax-xiri ta’ materji primi, konsumabbli u 
kostijiet oħra attribwibbli direttament 
għall-oġġett inkwistjoni. Proporzjon 
raġonevoli ta’ kostijiet oħra attribwibbli 
indirettament għall-oġġett inkwistjoni jista’
jiġi inkluż sakemm ikunu jirrigwardaw il-
perjodu tal-produzzjoni. Il-kostijiet tad-
distribuzzjoni ma jiġux inklużi;

(7) ‘Kost tal-produzzjoni’ tfisser il-prezz 
tax-xiri ta’ materji primi, konsumabbli u 
kostijiet oħra attribwibbli direttament 
għall-oġġett inkwistjoni. Proporzjon 
raġonevoli ta’ kostijiet oħra attribwibbli 
indirettament għall-oġġett inkwistjoni 
huwa inkluż sakemm ikunu jirrigwardaw 
il-perjodu tal-produzzjoni. Il-kostijiet tad-
distribuzzjoni ma jiġux inklużi;

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rapporti finanzjarji annwali 
jikkostitwixxu unità waħda komposta u 
għall-impriżi kollha jinkludu, bħala 
minimu, il-karta bilanċjali, ir-rapport tal-
introjtu u n-noti għar-rapporti finanzjarji.

1. Ir-rapporti finanzjarji annwali 
jikkostitwixxu unità waħda komposta u 
għall-impriżi kollha jinkludu, bħala 
minimu, il-karta bilanċjali, ir-rapport tal-
introjtu, in-noti għar-rapporti finanzjarji u 
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r-rapporti tal-flussi tal-flus.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Lingwaġġ universali għar-rappurtar 

finanzjarju
1. B'effett mill-1 ta' Jannar 2018 ir-
rapporti finanzjarji kollha jitħejjew bil-
lingwaġġ universali għar-rappurtar 
finanzjarju (eXtensible Business 
Reporting Language - XBRL).
2. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 42 
bil-għan li tispeċifika l-format XBRL u l-
modalità ta' implimentazzjoni min-naħa 
tal-Istati Membri ta' din id-dispożizzjoni. 
Qabel l-adozzjoni tal-att delegat, l-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
("AETS") toħroġ opinjoni lill-
Kummissjoni dwar l-ispeċifikazzjoni tal-
format.
3. Qabel l-adozzjoni tal-atti delegati 
msemmija fil-paragrafu 2, il-
Kummissjoni, flimkien mal-AETS, twettaq 
valutazzjoni adegwata tal-formati XBRL 
possibbli u tagħmel testijiet xierqa fl-Istati 
Membri kollha.

Or. en
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-entrati fir-rapport tal-introjtu u fil-
karta bilanċjali jiġu ppreżentati wara li tiġi 
kkunsidrata s-sustanza tat-tranżazzjoni jew 
tal-arranġament;

(h) l-entrati fir-rapport tal-introjtu u fil-
karta bilanċjali jiġu kklassifikati u
ppreżentati wara li tiġi kkunsidrata mhux 
biss il-forma ġuridika iżda anki s-sustanza 
tat-tranżazzjoni jew tal-arranġament;

Or. en

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) ir-rikonoxximent, il-kejl, il-
preżentazzjoni, u d-divulgazzjoni fir-
rapporti finanzjarji annwali jikkunsidraw 
il-materjalità tal-entrati rilevanti.

(j) il-preżentazzjoni, u d-divulgazzjoni fir-
rapporti finanzjarji annwali jikkunsidraw 
il-materjalità tal-entrati rilevanti.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-
prezz tax-xiri jew il-kost tal-produzzjoni 
ta’ inventarji ta’ oġġetti tal-istess kategorija 
u l-entrati funġibbli kollha inklużi l-
investimenti jiġu kkalkulati jew fuq il-bażi 
ta’ prezzijiet medji peżati jew fuq il-bażi 
tal-metodu ‘joħroġ li daħal l-ewwel’ 
(FIFO), jew metodu simili.

8. L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-
prezz tax-xiri jew il-kost tal-produzzjoni 
ta’ inventarji ta’ oġġetti tal-istess kategorija 
u l-entrati funġibbli kollha inklużi l-
investimenti jiġu kkalkulati jew fuq il-bażi 
ta’ prezzijiet medji peżati jew fuq il-bażi 
tal-metodu ‘joħroġ li daħal l-ewwel’ 
(FIFO), il-metodu 'l-ewwel tal-aħħar' 
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(LIFO), jew metodu simili.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 11 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Provvediment jirrappreżenta l-aqwa stima 
tal-ispejjeż li jkunu probabbli li jiġġarrbu, 
jew fil-każ ta’ obbligazzjoni, l-ammont 
meħtieġ biex jissaldaha fid-data tal-karta 
bilanċjali.

Provvediment jirrappreżenta l-aqwa stima 
oġġettiva tal-ispejjeż li jkunu probabbli li 
jiġġarrbu, jew fil-każ ta’ obbligazzjoni, l-
ammont meħtieġ biex jissaldaha fid-data 
tal-karta bilanċjali.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Rapport tal-flussi tal-flus

1. Ir-rapporti finanzjarji jinkludu r-
rapport tal-flussi tal-flus.
2. Ir-rapport tal-flussi tal-flus jagħti l-
informazzjoni relatata mal-varjazzjonijiet 
tal-flus u tal-ekwivalenti tal-flus ta' entità 
għal perjodu ta' rappurtar, u turi 
separatament il-varjazzjonijiet mill-
attivitajiet operattivi, l-attivitajiet ta' 
investiment u l-attivitajiet finanzjarji. Ir-
rapport irid ikun imfassal fl-aħħar sitt 
xhur.
3. Il-paragrafu 1 ma japplikax għall-
impriżi u l-gruppi ż-żgħar kif deskritti 
rispettivament fl-Artikolu 3(1) u l-
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Artikolu 3(4).

Or. en

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) xi avvenimenti importanti li seħħew 
mit-tmiem tas-sena finanzjarja;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni doppja mal-Artikolu 17, paragrafu 1(f).

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Ir-rapporti finanzjarji konsolidati juru l-
assi, l-obbligazzjonijiet, il-pożizzjonijiet 
finanzjarji, il-profitt jew it-telf tal-impriżi 
inklużi f’konsolidament daqs li kieku kienu 
impriża waħda.

7. Ir-rapporti finanzjarji konsolidati juru l-
assi, l-obbligazzjonijiet, il-pożizzjonijiet 
finanzjarji, il-flussi tal-flus, il-profitt jew 
it-telf tal-impriżi inklużi f’konsolidament 
daqs li kieku kienu impriża waħda.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta dan l-Artikolu jiġi applikat għall-
ewwel darba, l-impriża assoċjata tintwera 

2. Meta dan l-Artikolu jiġi applikat għall-
ewwel darba, l-impriża assoċjata tintwera 
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fil-karta bilanċjali konsolidata u f’ammont 
li jikkorrispondi mal-proporzjon tal-kapital 
u tar-riżervi tal-impriża assoċjata
rappreżentata bil-parteċipazzjoni. Id-
differenza bejn dak l-ammont u l-valur 
imniżżel fil-kotba kkalkulat skont il-
Kapitoli 2 u 3 tiġi ddivulgata separatament 
fil-karta bilanċjali konsolidata jew fin-noti 
għar-rapporti finanzjarji konsolidati. Dik 
id-differenza tiġi kkalkulata fid-data li fiha 
dak il-metodu jkun intuża għall-ewwel 
darba.

fil-karta bilanċjali konsolidata:

(a) fil-valur tiegħu kif jidher fil-kotba 
ikkalkolat skont il-Kapitoli 2 u 3. Id-
differenza bejn dak il-valur u l-ammont 
f'ammont li jikkorrispondi mal-
proporzjon ta' kapital u riżervi 
rappreżentati b'dak l-interess parteċipanti 
hija divulgata separatament fil-karta 
bilanċjali konsolidata jew fin-noti għar-
rapport finanzjarji konsolidati. Dik id-
differenza tiġi kkalkulata fid-data li fiha 
dak il-metodu jkun intuża għall-ewwel 
darba; jew
(b) f’ammont li jikkorrispondi mal-
proporzjon tal-kapital u tar-riżervi tal-
impriża assoċjata rappreżentata bil-
parteċipazzjoni. Id-differenza bejn dak l-
ammont u l-valur imniżżel fil-kotba 
kkalkulat skont il-Kapitoli 2 u 3 tiġi 
ddivulgata separatament fil-karta bilanċjali 
konsolidata jew fin-noti għar-rapporti 
finanzjarji konsolidati. Dik id-differenza 
tiġi kkalkulata fid-data li fiha dak il-
metodu jkun intuża għall-ewwel darba.

Stat Membru jista' jippreskrivi l-
applikazzjoni ta' wieħed jew iktar tal-ittra 
(a) u tal-ittra (b) ta' hawn fuq. Il-karta 
bilanċjali konsolidata jew in-noti tal-
kontijiet iridu jindikaw liema ittra ntużat.

Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu 
jippermettu jew jitolbu l-kalkolu tad-
differenza fid-data tal-akkwiżizzjoni tal-
ishma jew, meta l-ishma jkunu nkisbu 
f’żewġ stadji jew aktar, fid-data li fiha l-
impriża saret impriża assoċjata.

Barra minn hekk, għall-finijiet tal-ittra (a) 
u tal-ittra (b) ta' hawn fuq, l-Istati Membri 
jistgħu jippermettu jew jitolbu l-kalkolu 
tad-differenza fid-data tal-akkwiżizzjoni 
tal-ishma jew, meta l-ishma jkunu nkisbu 
f’żewġ stadji jew aktar, fid-data li fiha l-
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impriża saret impriża assoċjata.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-obbligu msemmi fil-paragrafu 1 ma 
japplika fir-rigward ta' ebda impriża jew 
entità b'fatturat nett ta' inqas minn 
EUR 500 miljun fis-sena finanzjarja 
preċedenti.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Ir-rapport jeskludi kwalunkwe 
pagament li ma jaqbiżx l-ammont ta' 
EUR 100 000 jew pagamenti oħrajn li ġew 
attribwiti għal proġett b'kost kumplessiv 
ta' inqas minn EUR 25 miljun.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-obbligu msemmi fil-paragrafu 1 ma 
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japplika fir-rigward ta' ebda impriża jew 
entità b'fatturat nett ta' inqas minn 
EUR 500 miljun fis-sena finanzjarja 
preċedenti.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tirrieżamina u tirrapporta 
dwar l-implimentazzjoni u l-effikaċja ta’ 
dan il-Kapitolu, partikolarment fir-rigward 
tal-ambitu tal-obbligu tar-rapportar u l-
modalitajiet tar-rapportar abbażi tal-
proġett. Ir-rieżami għandu jqis ukoll l-
iżviluppi internazzjonali u jikkunsidra l-
effetti fuq il-kompetittività u s-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija. Dan għandu jitlesta 
mhux aktar tard minn ħames snin wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 
Ir-rapport jiġi sottomess lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, flimkien ma' 
proposta leġiżlattiva, fejn xieraq.

Il-Kummissjoni tirrieżamina u tirrapporta 
dwar l-implimentazzjoni u l-effikaċja ta’ 
dan il-Kapitolu, partikolarment fir-rigward 
tal-ambitu tal-obbligu tar-rapportar u l-
modalitajiet tar-rapportar abbażi tal-
proġett. Ir-rieżami għandu jqis ukoll l-
iżviluppi internazzjonali u jikkunsidra l-
effetti fuq il-kompetittività u s-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija. Dan għandu jitlesta 
mhux aktar tard minn tliet snin wara d-data 
tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. Ir-
rapport jiġi sottomess lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, flimkien ma' 
proposta leġiżlattiva, fejn xieraq.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal direttiva
KAPITOLU 9a (ġdid) – Artikolu 41a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU 9a
RAPPURTAR PAJJIŻ PAJJIŻ

Artikolu 41a
Rappurtar pajjiż pajjiż
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1. It-tipi kollha ta' impriżi elenkati fl-
Anness 1 huma meħtieġa jfasslu u 
jippubblikaw rapporti pajjiż pajjiż oħrajn 
fir-rigward tal-attivitajiet tagħhom 
f'pajjiżi oħrajn meta xi waħda minn dawn 
il-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu sodisfatti:
(a) l-impriża inkwistjoni topera f'pajjiż li 
fih l-ebda entità ġuridika ma ġiet 
stabbilita;
(b) l-impriża inkwistjoni topera f'pajjiż fil-
forma ta' impriża konġunta.
2. Għal kull attività msemmija fil-
paragrafu 1, ir-rapporti pajjiż pajjiż 
jinkludu dan li ġej:
(a) fatturat nett;
(b) kost tal-bejgħ (inkluż l-aġġustamenti 
tal-valur);
(c) profitt jew telf gross;
(d) kostijiet ta' distribuzzjoni (inkluż l-
aġġustamenti tal-valur);
(e) spejjeż amministrattivi (inkluż l-
aġġustamenti tal-valur);
(f) introjtu operatorju ieħor;
(g) aġġustamenti tal-valur fir-rigward ta' 
assi finanzjarji u ta' investiment 
miżmuma bħala assi kurrenti;
(h) profitt jew telf wara t-tassazzjoni;
(i) profitt jew telf għas-sena finanzjarja;
3. Ir-rapport pajjiż pajjiż huma mfassla u 
ppubblikati fir-rigward ta' kull pajjiż li fih 
l-attivitajiet imsemmija l-paragrafu 1 
jitwettqu.
4. Ir-rapporti pajjiżi pajjiż huma mfassla 
u ppubblikati fuq bażi annwali.
5. L-obbligu stabbilit f'dan l-Artikolu ma 
japplika fir-rigward ta' ebda impriża 
b'fatturat nett ta' inqas minn 
EUR 500 miljun fis-sena finanzjarja 
preċedenti.

Or. en
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Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 48a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 48a
Emendi tar-Regolament (KE) 

Nru 1606/2002
Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 huwa 
emendat kif ġej:
1. Fl-Artikolu 3(1), it-test għandu jiġi 
ssostitwit bit-test li ġej:
"1. Il-Kummissjoni, permezz ta' atti 
delegati adottati skont l-Artikolu 5a, 
tiddeċiedi dwar l-applikabilità, fi ħdan l-
Unjoni, tal-istandards internazzjonali tal-
kontabilità."
2. L-Artikolu 6 għandu jiġi ssostitwit 
b'dan li ġej:
"Artikolu 6
Eżerċizzju tas-setgħat delegati
1. Is-setgħa li tadotta atti delegati hija 
kkonferita lill-Kummissjoni soġġett għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 3(1) hija kkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin 
li jiddekorri minn ...+.
3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 3(1) tista' tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka 
ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata 
f'dik id-deċiżjoni. Hija tidħol fis-seħħ 
ġurnata wara l-pubblikazzjoni tad-
deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata 
fiha. Dan ma jaffettwax il-validità ta' 
kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-
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seħħ.
4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni tinnotifikah fl-istess ħin lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
5. L-att delegat adottat skont l-
Artikolu 3(1) jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien 
perjodu ta' tliet xhur min-notifika ta' dak
l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 
t-tnejn informaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu jiġi prorogat bi tliet xhur fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.".
3. L-Artikolu 7 għandu jiġi ssostitwit 
b'dan li ġej:
"1. Il-Kummissjoni hija assistita minn 
kumitat regolatorju tal-kontabilità, minn 
hawn 'il quddiem riferit bħala l-'Kumitat'. 
2. Il-Kummissioni żżomm kuntatt fuq bażi 
regolari mal-Kumitat u mal-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew 
rigward l-istat tal-proġetti attivi tal-IASB 
u dwar kull dokument relatat maħruġ 
mill-IASB sabiex tikkoordina l-
pożizzjonijiet u biex tiffaċilita d-
diskussjonijiet li jikkonċernaw l-adozzjoni 
ta' standards li jistgħu jirriżultaw minn 
dawn il-proġetti u dokumenti.
3. Il-Kummissjoni tħejji debitament 
rapport lill-Kumitat fi żmien xieraq jekk 
ikollha l-intenzjoni li ma tipproponiex l-
adozzjoni ta' standard."
_________________
+ ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta' din id-direttiva.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-riferimenti għall-Artikolu 6(2) fl-Artikoli 4 u 5 tar-Regolament 1606/2002 se jkunu 
emendati f'dan is-sens.


