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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst wniosku 

W dniu 25 października 2011 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek w sprawie 
zastąpienia i zmiany dyrektyw o rachunkowości (78/660/EWG i 83/349/EWG) 

Obie dyrektywy obowiązują od 30 lat i stanowią kompletny zbiór przepisów dotyczących 
przygotowywania wymaganych ustawowo sprawozdań finansowych oraz treści tych 
sprawozdań. Ponieważ spółki notowane na rynku regulowanym zaczęły w 2005 r. podlegać 
rozporządzeniu w sprawie MSR, głównymi podmiotami objętymi dyrektywami o 
rachunkowości stały się de facto małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Komisja proponuje zastąpienie tych dwóch dyrektyw jedną dyrektywą, która jest lepiej 
dostosowana do obecnych i przyszłych potrzeb osób przygotowujących sprawozdania 
finansowe i osób korzystających z tych sprawozdań. Obecny wniosek uzupełnia wniosek z 
2009 r. dotyczący sprawozdań finansowych mikroprzedsiębiorstw, przyjęty przez Parlament 
Europejski w dniu 13 grudnia 2011 r.

W następstwie oceny skutków przeprowadzonej w latach 2009-2011 celem Komisji jest 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych o 25% do 2012 r. i przewiduje potencjalne 
oszczędności w wysokości 1,5 mld euro rocznie dla wszystkich przedsiębiorstw objętych 
zakresem tej dyrektywy.

Sprawozdawca za szczególnie ważne uznaje wymienione poniżej elementy.

Uwagi

Po pierwsze, jeżeli chodzi o zakres wniosku, sprawozdawca uważa, że podwyższone i 
ujednolicone na szczeblu UE progi dla małych przedsiębiorstw (art. 3) pomogą im skorzystać 
z równych warunków działania w całej UE. Sprawozdawca opowiada się za ograniczeniem 
obszarów rachunkowości w załącznikach oraz za brakiem wymogu badania ustawowego.

Jeżeli chodzi o średnie i duże przedsiębiorstwa, sprawozdawca popiera proponowane progi, 
jest jednak zdania, że średnie i duże przedsiębiorstwa muszą nadal podlegać wymogowi 
przygotowania obowiązkowego rachunku przepływów pieniężnych, co zapewniłoby 
wystarczające i terminowe informacje o sytuacji przedsiębiorstw, jak również lepsze 
zarządzanie płynnością banków finansujących te przedsiębiorstwa. W szczególności 
obowiązkowy, podlegający regularnym audytom rachunek przepływów pieniężnych mógłby 
stanowić potencjalne powiązanie z oceną wpływów pieniężnych banków zgodnie z nowym 
wymogiem dotyczącym pokrycia płynności na mocy Bazylei III/dyrektywy w sprawie 
wymogów kapitałowych. 

Sprawozdawca zdecydowanie popiera propozycje Komisji zmierzające do zmniejszenia 
biurokracji. Uważa on, że wciąż możliwe są dalsze uproszczenia. Niektóre z obecnych 
propozycji Komisji likwidujących luz decyzyjny państw członkowskich nałożyłyby 
nadmierne obciążenia dla przemysłu w państwach członkowskich. Dlatego sprawozdawca 
proponuje utrzymanie tego luzu decyzyjnego, ponieważ wydaje się, że jego likwidacja nie 



PE483.725v02-00 4/20 PA\894666PL.doc

PL

przynosi wartości dodanej ani procedurze, ani sprawozdaniom firm.

Jeżeli chodzi o MSSF dla MŚP, sprawozdawca popiera decyzję Komisji, aby ich nie 
wprowadzać. Ujednolicona dyrektywa o rachunkowości zagwarantuje, że w Europie 
obowiązywać będzie dobrze sprawdzony standard dla MŚP, który również odzwierciedli 
specyfikę europejskiego prawa spółek.

Sprawozdawca opowiada się za wprowadzeniem obowiązku przygotowywania sprawozdań 
finansowych w wielofunkcyjnym formacie elektronicznym: eXtensible Business Reporting 
Language (XBRL), o co wnioskował już Parlament Europejski w przeszłości w rezolucji w 
sprawie działań następczych w związku z metodą Lamfalussy´ego: przyszła struktura nadzoru 
(2008/2148 (INI)) oraz w rezolucji w sprawie programu Small Business Act 
(2008/2237(INI)). Uważa on, że jeden ujednolicony format elektroniczny przynosi szereg 
korzyści, co może przyczynić się do stworzenia jednego systemu sprawozdawczości, jakim 
dysponują już inne obszary, np. opodatkowanie. Jednak nakaz stosowania XBRL mógłby 
wiązać się z dość dużym obciążeniem dla małych przedsiębiorstw, dlatego sprawozdawca 
proponuje wprowadzenie go po dokonaniu odpowiednich przygotowań (w tym z udziałem 
ESMA) od 2018 r. 

Komisja Europejska proponuje nowe wymogi sprawozdawcze dla dużych spółek i jednostek 
interesu publicznego należących do sektora wydobywczego lub zajmujących się wyrębem 
lasów pierwotnych w podziale na kraje i na projekty (Sprawozdania dotyczące płatności na 
rzecz administracji rządowych). Sprawozdawca generalnie popiera określony przez Komisję 
Europejską cel większej przejrzystości wydobywania zasobów naturalnych. Uważa jednak, że 
należy przyjąć zrównoważone podejście. W związku z tym proponuje ograniczenie zakresu 
tego przepisu do spółek i jednostek o obrocie netto powyżej 500 mln EUR oraz do płatności 
powyżej 100 000 EUR. Oprócz wniosków legislacyjnych sprawozdawca chciałby zwrócić 
uwagę na międzynarodową Inicjatywę na rzecz Przejrzystości w Branżach Wydobywczych, 
skupiającą obecnie 35 krajów, z których żaden nie należy do UE, a także pragnie zwrócić 
uwagę Komisji Europejskiej i państw członkowskich na możliwość przyjęcia wspólnego 
podejścia unijnego do tej inicjatywy.

Mając na względzie cel, jakim jest zwiększenie przejrzystości największych spółek i ich 
operacji transgranicznych w obszarach niewydobywczych, sprawozdawca proponuje 
wprowadzenie specjalnej sprawozdawczości w podziale na poszczególne kraje (CBCR), 
uwzględniającej kluczowe dane finansowe krajów, w których spółki działają bez własnych 
przedsiębiorstw zależnych (lub odrębnych podmiotów prawnych) lub na zasadzie joint-
venture. Jej zakres powinien być ograniczony w ten sam sposób jak w przypadku branż 
wydobywczych.

Ponadto sprawozdawca chciałby wprowadzić zmiany w rozporządzeniu 1606/2002, aby 
przyznać Komisji Europejskiej prawo decydowania w sprawie zastosowania 
międzynarodowych standardów rachunkowości za pomocą aktów delegowanych zgodnie z 
postanowieniami traktatu lizbońskiego.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, 
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o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rocznych 
sprawozdań finansowych, 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych i powiązanych sprawozdań 
niektórych rodzajów jednostek

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rocznych 
sprawozdań finansowych, 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych i powiązanych sprawozdań 
niektórych rodzajów jednostek oraz 
zmieniającej rozporządzenie 1606/2002

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Średnie i duże jednostki powinny 
być zobowiązane do sporządzania 
rachunku przepływów pieniężnych, co 
zapewniłoby terminowe dostarczanie 
wystarczających informacji na temat 
sytuacji spółek, jak również lepsze 
zarządzanie płynnością banków 
finansujących te spółki.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Jednostki stowarzyszone powinny być 
uwzględniane w skonsolidowanych 
sprawozdaniach finansowych metodą praw 
własności. Państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość zezwolenia lub nakazania, 
aby jednostka wspólnie zarządzana była w 
stopniu proporcjonalnym skonsolidowana 
w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym.

(24) Jednostki stowarzyszone powinny być 
uwzględniane w skonsolidowanych 
sprawozdaniach finansowych albo za 
pomocą metody praw własności, albo za 
pomocą metody wartości księgowej. 
Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość zezwolenia lub nakazania, aby 
jednostka wspólnie zarządzana była w 
stopniu proporcjonalnym skonsolidowana 
w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Zdecydowanie zachęca się państwa 
członkowskie do tworzenia systemów 
publikacji elektronicznej umożliwiających 
jednostkom przedkładanie informacji 
dotyczących rachunkowości, w tym 
wymaganych ustawowo sprawozdań 
finansowych, jednokrotnie i w formie 
umożliwiającej wielu użytkownikom 
swobodny dostęp do tych danych i 
korzystanie z nich. Tego rodzaju systemy 
nie powinny być jednak uciążliwe dla 
małych i średnich jednostek.

(27) Ujednolicony elektroniczny format 
sprawozdawczości byłby bardzo korzystny 
dla jednostek mających siedzibę w Unii,
ponieważ ułatwiłby stworzenie jednego 
systemu sprawozdawczego, który mógłby 
być również wykorzystywany w innych 
obszarach. Dlatego przygotowywanie
sprawozdań finansowych w formacie 
XBRL (eXtensible Business Reporting 
Language) powinno być obowiązkowe od 
dnia 1 stycznia 2018 r. po upływie 
odpowiedniego okresu przeznaczonego na 
przygotowania i testy. Stworzenie takiego 
systemu nie powinno być jednak uciążliwe 
dla małych i średnich jednostek.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Sprawozdania powinny służyć 
ułatwieniu rządom krajów bogatych w 
surowce wdrażanie zasad i kryteriów EITI, 
a także rozliczanie się przed obywatelami z 
płatności, które rządy te otrzymują od 
jednostek prowadzących działalność w 
przemyśle wydobywczym lub zajmujących 
się wyrębem lasów pierwotnych i 
działających w ramach jurysdykcji tych 
krajów. Sprawozdanie powinno zawierać 
informacje w podziale na kraje i projekty, 
przy czym za projekt uznaje się jednostkę 
sprawozdawczości operacyjnej najniższego 
szczebla, na którym jednostka sporządza 
regularne wewnętrzne sprawozdania z 
działalności, taką jak koncesja, zlewisko 
itp., i o ile na takie projekty przeznaczono 
płatności. W świetle ogólnego celu, którym 
jest propagowanie dobrych rządów w tych 
krajach, należy ocenić istotność płatności,
która ma zostać wykazana, dla 
otrzymującej ją administracji rządowej.
Można rozważyć różne kryteria istotności, 
na przykład kwotę bezwzględną płatności 
bądź próg procentowy (na przykład 
płatności przekraczające określony 
odsetek krajowego PKB), przy czym 
kryteria te mogą zostać określone za 
pomocą aktu delegowanego. W ciągu
pięciu lat od wejścia w życie dyrektywy 
system sprawozdawczy powinien zostać 
poddany przeglądowi i powinien zostać 
omówiony w sprawozdaniu Komisji. W 
ramach przeglądu należy przeanalizować 
skuteczność systemu oraz uwzględnić 
uwarunkowania międzynarodowe, w tym
kwestie konkurencyjności i bezpieczeństwa 
energetycznego. Należy ponadto 
uwzględnić doświadczenia podmiotów 

(33) Sprawozdania powinny służyć 
ułatwieniu rządom krajów bogatych w 
surowce wdrażanie zasad i kryteriów EITI, 
a także rozliczanie się przed obywatelami z 
płatności, które rządy te otrzymują od 
jednostek prowadzących działalność w 
przemyśle wydobywczym lub zajmujących 
się wyrębem lasów pierwotnych i 
działających w ramach jurysdykcji tych 
krajów. Sprawozdanie powinno zawierać 
informacje w podziale na kraje i projekty, 
przy czym za projekt uznaje się jednostkę 
sprawozdawczości operacyjnej najniższego 
szczebla, na którym jednostka sporządza 
regularne wewnętrzne sprawozdania z 
działalności, taką jak koncesja, zlewisko 
itp., i o ile na takie projekty przeznaczono 
płatności. Jeżeli chodzi o istotność, ze 
sprawozdania należy wyłączyć wszelkie
płatności, które nie przekraczają 100 000 
EUR, lub płatności przypisane do 
projektu, którego ogólny koszt wynosi 
mniej niż 25 mln EUR. W ciągu trzech lat 
od wejścia w życie dyrektywy system 
sprawozdawczy powinien zostać poddany 
przeglądowi i powinien zostać omówiony 
w sprawozdaniu Komisji. W ramach 
przeglądu należy przeanalizować 
skuteczność systemu oraz uwzględnić 
uwarunkowania międzynarodowe, w tym 
kwestie konkurencyjności i bezpieczeństwa 
energetycznego. Należy ponadto 
uwzględnić doświadczenia podmiotów 
sporządzających sprawozdania finansowe i 
użytkowników informacji dotyczących 
płatności, a także przeanalizować 
stosowność uwzględnienia dodatkowych 
informacji o płatnościach, takich jak 
efektywne stawki podatkowe oraz dane 



PE483.725v02-00 8/20 PA\894666PL.doc

PL

sporządzających sprawozdania finansowe i 
użytkowników informacji dotyczących 
płatności, a także przeanalizować 
stosowność uwzględnienia dodatkowych
informacji o płatnościach, takich jak 
efektywne stawki podatkowe oraz dane 
odbiorcy płatności, np. informacje 
dotyczące rachunku bankowego.

odbiorcy płatności, np. informacje 
dotyczące rachunku bankowego.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W celu uwzględnienia przyszłych 
zmian w przepisach państw członkowskich 
i w ustawodawstwie Unii dotyczącym 
rodzajów spółek, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w odniesieniu do aktualizacji wykazów 
jednostek zawartych w załącznikach I i II. 
Stosowanie aktów delegowanych jest 
również konieczne w celu dostosowania 
kryteriów określających rozmiar jednostki, 
gdyż z upływem czasu inflacja prowadzi 
do obniżenia ich wartości realnej.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami.
W celu zagwarantowania, że w 
odpowiednim stopniu ujawniane będą 
stosowne płatności na rzecz administracji 
rządowych ze strony przemysłu 
wydobywczego i przedsiębiorstw 
zajmujących się wyrębem lasów 
pierwotnych, a także w celu zapewnienia 
jednolitego stosowania niniejszej 
dyrektywy, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w odniesieniu do uszczegółowienia pojęcia 

(35) W celu uwzględnienia przyszłych 
zmian w przepisach państw członkowskich 
i w ustawodawstwie Unii dotyczącym 
rodzajów spółek, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w odniesieniu do dostosowania kryteriów 
określających rozmiar jednostki, gdyż z 
upływem czasu inflacja prowadzi do 
obniżenia ich wartości realnej, a takze to 
celów przyjęcia międzynarodowych 
standardów rachunkowości. Należy 
wprowadzić odpowiednie zmiany w 
rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów 
rachunkowości. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym z ekspertami. W celu 
zagwarantowania, że w odpowiednim 
stopniu ujawniane będą stosowne płatności 
na rzecz administracji rządowych ze strony 
przemysłu wydobywczego i 
przedsiębiorstw zajmujących się wyrębem 
lasów pierwotnych, a także w celu 
zapewnienia jednolitego stosowania 
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istotności, jeśli chodzi o płatności. niniejszej dyrektywy, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w odniesieniu do uszczegółowienia pojęcia 
istotności, jeśli chodzi o płatności.

_______________
1 Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja otrzymuje uprawnienia do 
dostosowywania, za pomocą aktów 
delegowanych przyjmowanych zgodnie z 
art. 42, wykazów jednostek zawartych w 
załączniku I i II, o których mowa w ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „koszt wytworzenia” oznacza cenę 
zakupu surowców, materiałów oraz inne 
koszty bezpośrednio związane z 
wytworzeniem produktu. Rozsądna część 
innych kosztów pośrednio związanych z 
wytworzeniem danego produktu również 
może zostać uwzględniona, pod warunkiem 
że dotyczy danego okresu produkcji. 
Kosztów dystrybucji nie zalicza się do 
kosztu wytworzenia;

(7) „koszt wytworzenia” oznacza cenę 
zakupu surowców, materiałów oraz inne 
koszty bezpośrednio związane z 
wytworzeniem produktu. Rozsądna część 
innych kosztów pośrednio związanych z 
wytworzeniem danego produktu zostaje
uwzględniona, pod warunkiem że dotyczy 
danego okresu produkcji. Kosztów 
dystrybucji nie zalicza się do kosztu 
wytworzenia;
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Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Roczne sprawozdanie finansowe stanowi 
całość złożoną z określonych elementów i 
w przypadku każdej jednostki zawiera co 
najmniej bilans, rachunek zysków i strat 
oraz informację dodatkową do 
sprawozdania finansowego.

1. Roczne sprawozdanie finansowe stanowi 
całość złożoną z określonych elementów i 
w przypadku każdej jednostki zawiera co 
najmniej bilans, rachunek zysków i strat,
informację dodatkową do sprawozdania 
finansowego oraz rachunek przepływów 
pieniężnych.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Format XBRL (eXtensible Business 

Reporting Language)
1. Od dnia 1 stycznia 2018 r. wszystkie 
sprawozdania finansowe przygotowuje się 
w formacie XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language)
2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 42 w celu określenia 
formatu XBRL oraz sposobu, w jaki 
niniejszy przepis ma być wdrażany w 
państwach członkowskich. Przed 
przyjęciem aktu delegowanego Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (ESMA) przedstawia 
Komisji opinię na temat specyfikacji tego 
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formatu.
3. Przed przyjęciem aktów delegowanych, 
o których mowa w ust. 2, Komisja wraz z 
ESMA dokonują odpowiedniej oceny 
możliwych formatów XBRL i 
przeprowadzają odpowiednie testy we 
wszystkich państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) pozycje rachunku zysków i strat oraz 
bilansu prezentowane są z uwzględnieniem 
treści ujmowanej transakcji lub umowy;

h) pozycje rachunku zysków i strat oraz 
bilansu są klasyfikowane i prezentowane z 
uwzględnieniem nie tylko formy prawnej, 
ale również treści ekonomicznej 
ujmowanej transakcji lub umowy;

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) ujmowanie, wycena, prezentacja i 
ujawnianie informacji w rocznym 
sprawozdaniu finansowym odbywa się z 
uwzględnieniem istotności poszczególnych 
pozycji.

j) prezentacja i ujawnianie informacji w 
rocznym sprawozdaniu finansowym 
odbywa się z uwzględnieniem istotności 
poszczególnych pozycji.

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
na obliczanie ceny zakupu lub kosztu 
wytworzenia zapasów towarów tego 
samego rodzaju oraz wszystkich towarów 
zamiennych, w tym inwestycji, albo na 
podstawie średnich ważonych cen, albo 
według metody „pierwsze weszło-pierwsze 
wyszło” (FIFO) bądź według innej 
podobnej metody.

8. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
na obliczanie ceny zakupu lub kosztu 
wytworzenia zapasów towarów tego 
samego rodzaju oraz wszystkich towarów 
zamiennych, w tym inwestycji, albo na 
podstawie średnich ważonych cen, albo 
według metody „pierwsze weszło-pierwsze 
wyszło” (FIFO), metody „ostatnie weszło, 
pierwsze wyszło” (LIFO) bądź według 
innej podobnej metody.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 11 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość rezerwy odpowiada możliwie 
dokładnemu oszacowaniu wydatków, które 
prawdopodobnie zostaną poniesione, lub –
w przypadku zobowiązania – kwocie 
potrzebnej do jego uregulowania na dzień 
bilansowy.

Wysokość rezerwy odpowiada możliwie 
dokładnemu obiektywnemu oszacowaniu 
wydatków, które prawdopodobnie zostaną 
poniesione, lub – w przypadku 
zobowiązania – kwocie potrzebnej do jego 
uregulowania na dzień bilansowy.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
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Rachunek przepływów pieniężnych
1. Sprawozdania finansowe powinny 
obejmować rachunek przepływów 
pieniężnych.
2. Rachunek przepływów pieniężnych 
dostarcza informacji na temat zmian w 
środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach 
danego podmiotu w okresie 
sprawozdawczym, pokazując osobno 
zmiany w odniesieniu do działalności 
operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. 
Rachunek ten nie może być starszy niż
sześć miesięcy.
3. Ust. 1 nie ma zastosowania do małych 
jednostek i grup zdefiniowanych 
odpowiednio w art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 4.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszelkie istotne wydarzenia, które 
wystąpiły po zakończeniu roku 
obrotowego;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Powielanie przepisów art. 17 ust. 1 lit. f).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W skonsolidowanym sprawozdaniu 7. W skonsolidowanym sprawozdaniu 
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finansowym wykazuje się aktywa, pasywa, 
sytuację finansową oraz wynik finansowy 
jednostek objętych konsolidacją, traktując 
je jako całość.

finansowym wykazuje się aktywa, pasywa, 
sytuację finansową, przepływy pieniężne
oraz wynik finansowy jednostek objętych 
konsolidacją, traktując je jako całość.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy niniejszy artykuł jest 
stosowany po raz pierwszy, jednostka 
stowarzyszona zostaje wykazana w 
bilansie skonsolidowanym w kwocie 
odpowiadającej części kapitału własnego 
jednostki stowarzyszonej przypadającej na 
udział kapitałowy. Różnicę między tą 
kwotą a wartością księgową obliczoną 
zgodnie z rozdziałem 2 i 3 ujawnia się 
osobno w bilansie skonsolidowanym lub w 
informacji dodatkowej do 
skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. Różnicę tę oblicza się na 
dzień zastosowania tej metody po raz
pierwszy.

2. W przypadku gdy niniejszy artykuł jest 
stosowany po raz pierwszy, jednostka 
stowarzyszona zostaje wykazana w 
bilansie skonsolidowanym:

a) według wartości księgowej wyznaczonej 
zgodnie z rozdziałami 2 i 3. Różnice 
między tą wartością i kwotą
odpowiadającą części kapitału i rezerw 
przypadające na udział kapitałowy 
wykazuje się osobno w bilansie 
skonsolidowanym lub informacji 
dodatkowej do skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych. Różnicę tę 
oblicza się na dzień zastosowania tej 
metody po raz pierwszy; lub
b) w kwocie odpowiadającej części 
kapitału własnego jednostki 
stowarzyszonej przypadającej na udział 
kapitałowy. Różnicę między tą kwotą a 
wartością księgową obliczoną zgodnie z 
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rozdziałem 2 i 3 ujawnia się osobno w 
bilansie skonsolidowanym lub w 
informacji dodatkowej do 
skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. Różnicę tę oblicza się na 
dzień zastosowania tej metody po raz 
pierwszy.

Państwo członkowskie może zalecić 
stosowanie jednej z metod wymienionych 
powyżej w lit. a) lub b). Bilans 
skonsolidowany lub informacja 
dodatkowa muszą wskazywać, czy użyto 
metody określonej w lit. a) czy b);

Ponadto państwo członkowskie może 
zezwolić lub nakazać, aby obliczanie 
różnic odbywało się na dzień nabycia akcji 
lub udziałów bądź, jeżeli nabycie miało 
miejsce w co najmniej dwóch etapach, na 
dzień, w którym jednostka stała się 
jednostką stowarzyszoną.

Ponadto do celów lit. a) i b) państwo 
członkowskie może zezwolić lub nakazać, 
aby obliczanie różnic odbywało się na 
dzień nabycia akcji lub udziałów bądź, 
jeżeli nabycie miało miejsce w co najmniej 
dwóch etapach, na dzień, w którym 
jednostka stała się jednostką 
stowarzyszoną.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, 
nie ma zastosowania do jednostek lub 
podmiotów, których obrót netto za 
poprzedni rok obrotowy wynosi mniej niż 
500 mln EUR.

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ze sprawozdania wyłącza się wszelkie 
płatności, które nie przekraczają 100 000 
EUR, lub płatności przypisane do 
projektu, którego ogólny koszty wynosi 
mniej niż 25 mln EUR.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, 
nie ma zastosowania do jednostek lub 
podmiotów, których obrót netto za 
poprzedni rok obrotowy wynosi mniej niż 
500 mln EUR.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje przeglądu wdrażania i 
skuteczności niniejszego rozdziału, 
szczególnie jeśli chodzi o zakres 
obowiązków sprawozdawczych, a także 
zasady sporządzania sprawozdań dla 
poszczególnych projektów, a następnie 
sporządza stosowne sprawozdanie. W 
przeglądzie należy również uwzględnić 

Komisja dokonuje przeglądu wdrażania i 
skuteczności niniejszego rozdziału, 
szczególnie jeśli chodzi o zakres 
obowiązków sprawozdawczych, a także 
zasady sporządzania sprawozdań dla 
poszczególnych projektów, a następnie
sporządza stosowne sprawozdanie. W 
przeglądzie należy również uwzględnić 
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sytuację międzynarodową i przeanalizować 
skutki dla konkurencyjności i 
bezpieczeństwa dostaw energii. Przegląd 
należy ukończyć w ciągu pięciu lat od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie należy przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w 
razie potrzeby wraz z wnioskiem 
ustawodawczym.

sytuację międzynarodową i przeanalizować 
skutki dla konkurencyjności i 
bezpieczeństwa dostaw energii. Przegląd 
należy ukończyć w ciągu trzech lat od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie należy przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w 
razie potrzeby wraz z wnioskiem 
ustawodawczym.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 9 a (nowy) – artykuł 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ 9a
SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PODZIALE 

NA POSZCZEGÓLNE KRAJE
Artykuł 41a

Sprawozdawczość w podziale na 
poszczególne kraje

1. Wszystkie rodzaje jednostek 
wymienione w załączniku I są 
zobowiązane do sporządzania i 
publikowania dodatkowych sprawozdań z 
działalności w innych krajach, w podziale 
na poszczególne kraje, jeżeli spełniony jest 
dowolny z poniższych warunków:
a) dana jednostka prowadzi dzialalność w 
kraju, w którym nie utworzono żadnego 
podmiotu prawnego;
b) dana jednostka prowadzi działalność w 
danym kraju w formie spółki joint-
venture.
2. Dla każdej działalności, o której mowa 
w ust. 1, sprawozdania w podziale na 
poszczególne kraje obejmują:
a) obroty netto;
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b) koszty ze sprzedaży (z uwzględnieniem 
korekt wartości).
c) zysk lub strata brutto;
d) koszty dystrybucji (z uwzględnieniem 
korekt wartości);
e) koszty ogólnego zarządu (z 
uwzględnieniem korekt wartości);
f) inne dochody operacyjne;
g) korekty wartości dotyczące aktywów 
finansowych oraz inwestycji zaliczanych 
do środków obrotowych;
h) zysk (strata) przed opodatkowaniem;
i) zysk (strata) za dany rok obrotowy.
3. Sprawozdania w podziale na 
poszczególne kraje są sporządzane i 
publikowane w odniesieniu do każdego 
kraju, w którym prowadzona jest 
działalność, o której mowa w ust. 1.
4. Sprawozdania w podziale na 
poszczególne kraje są sporządzane i 
publikowane co rok.
5. Obowiązki określone w niniejszym 
artykule nie mają zastosowania do 
jednostki, której obrót netto za poprzedni 
rok obrotowy wynosi mniej niż 500 mln 
EUR.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 48a
Zmiany rozporządzenia (WE) nr 

1606/2002
W rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 
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wprowadza się następujące zmiany:
1. Artykuł 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja za pomocą aktów 
delegowanych przyjmowanych zgodnie z 
art. 5a podejmuje decyzje o stosowaniu w 
Unii międzynarodowych standardów 
rachunkowości.”
2. Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 6
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule.
2. Uprawnienia, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na okres 
pięciu lat od dnia ….+.
3. Przekazanie uprawnień przewidziane w 
art. 3 ust. 1 może zostać odwołane w 
każdym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie uprawnień 
określonych w tej decyzji. Staje się ona 
skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, 
która jest w niej określona. Nie wpływa 
ona na ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i 
Radę.
5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 3 
ust. 1 wchodzi w życie tylko pod 
warunkiem, że w okresie trzech miesięcy 
od powiadomienia o tym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
zgłoszą wobec niego sprzeciwu, lub pod 
warunkiem, że przed upływem tego 
terminu zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformują Komisję, że nie 
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zamierzają zgłosić sprzeciwu. Termin ten 
przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.”
3. Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja jest wspomagana przez 
komitet regulacyjny ds. rachunkowości 
zwany dalej „Komitetem”. 
2. Komisja utrzymuje regularne kontakty 
z Komitetem oraz właściwą komisją 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
stanu prac nad aktualnymi projektami 
RMSR i wszelkimi odnośnymi 
dokumentami wydawanymi przez RMSR 
w celu skoordynowania stanowisk i 
ułatwienia dyskusji dotyczących przyjęcia 
standardów, które mogą wynikać z tych 
projektów i dokumentów.
3. Komisja złoży Komitetowi terminowo 
należyte sprawozdanie, jeżeli nie będzie 
zamierzała proponować przyjęcia danego 
standardu.”
_________________
+ Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do art. 6 ust. 2 w art. 4 i 5 rozporządzenia 1606/2002 zostaną zmienione 
odpowiednio.


