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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Antecedentes 

Em 25 de outubro de 2011, a Comissão publicou uma proposta para substituir e alterar as 
Diretivas Contabilísticas (78/660/CEE e 83/349/CEE) com o objetivo essencial de reduzir o 
ónus administrativo das pequenas empresas. 

Ambas as Diretivas Contabilísticas têm vigorado durante os últimos 30 anos, com um 
conjunto de regras para a elaboração e o conteúdo das demonstrações financeiras oficiais. 
Uma vez que as empresas cotadas passaram a estar sujeitas à regulamentação IAS em 2005, 
as PME tornaram-se, na prática, as empresas predominantemente abrangidas pelas Diretivas 
Contabilísticas. 

A Comissão propõe a substituição destas duas diretivas por uma única diretiva que se adapte 
melhor às necessidades presentes e futuras de quem elabora e utiliza demonstrações 
financeiras. A presente proposta é complementar da de 2009, relativa às demonstrações 
financeiras das microentidades, aprovada pelo Parlamento Europeu em 13 de dezembro de 
2011.

Na sequência da avaliação de impacto realizada em 2009-2011, a Comissão pretende reduzir 
o ónus administrativo em 25% em 2012 e prevê poupanças potenciais de 1,5 mil milhões € 
por ano para o conjunto de empresas abrangidas pelo âmbito da diretiva.

O relator considera de particular importância os pontos que se seguem:

Considerações

Em primeiro lugar, no que diz respeito ao âmbito da proposta, o relator considera que a 
existência de limites harmonizados mais elevados e a nível do conjunto da UE para as 
pequenas empresas (artigo 3.º) ajudá-las-á a beneficiarem de um plano equitativo em toda a 
UE. O relator é a favor da limitação das áreas contabilísticas em anexos e à não exigência de 
auditoria oficial.

Relativamente às médias e grandes empresas, o relator apoia os limites propostos, mas 
considera que se lhes deve requerer a elaboração de demonstrações de tesouraria oficiais, o 
que permitiria assegurar a disponibilidade de informação suficiente e atempada sobre a 
situação das empresas e, por outro lado, uma melhor gestão da liquidez do financiamento 
bancário a essas empresas. A existência de demonstrações de tesouraria oficiais específicas, 
obrigatórias e regularmente auditadas poderia eventualmente constituir uma ligação para 
avaliar os influxos dos bancos ao abrigo do novo requisito de cobertura de liquidez de 
Basileia III/RCL. 

O relator é fortemente favorável às propostas da Comissão de reduzir a burocracia e 
considera  que ainda é possível uma maior simplificação. Algumas das atuais propostas da 
Comissão no sentido de suprimir a competência discricionária nacional seriam pesadas para 
as empresas nos Estados-Membros. Consequentemente, o relator sugere que essa competência 
seja mantida, uma vez que a sua supressão não parece dar valor acrescentado ao 
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procedimento, nem às próprias demonstrações financeiras das empresas.

Quanto Às IFRS (Normas Internacionais de Relato Financeiro) para as PME, o relator apoia 
a decisão da Comissão de não as introduzir. A Diretiva Contabilística harmonizada assegurará 
a existência de uma norma com provas dadas para as PME na Europa, o que também reflete a 
especificidade do direito das sociedades europeu.

O relator é favorável à introdução, com caráter obrigatório, da elaboração das demonstrações 
financeiras em formato eletrónico multifunções:   a  eXtensible Business Reporting 
Language (XBRL), que já havia sido pedida pelo Parlamento Europeu nas suas Resoluções, 
respetivamente, sobre o seguimento do processo Lamfalussy – futura estrutura de supervisão 
(2008/2148 (INI)) e sobre o “Small Business Act” (2008/2237(INI)). O relator considera que 
um certo número de benefícios do formato eletrónico harmonizado poderão contribuir para a 
criação de um sistema de relato de balcão único, à semelhança do utilizado em outros 
domínios como, por exemplo, o da tributação. Porém, a obrigatoriedade do sistema XBRL 
poderá ser bastante trabalhosa para muitas pequenas empresas, pelo que o relator sugere a sua 
introdução após uma preparação adequada (incluindo a participação da AEVMM), a partir de 
2018. 

A Comissão propõe novos requisitos de transmissão de informações por país e por projetos 
para as grandes empresas e entidades de interesse público ativas no domínio das indústrias 
extrativas ou da exploração da floresta primária (informações sobre pagamentos a governos). 
Em termos gerais, o relator apoia os objetivos da Comissão de maior transparência na 
exploração dos recursos naturais, mas considera que tem de ser escolhida uma abordagem 
equilibrada. Sugere, portanto, que o âmbito desta disposição se limite às empresas e entidades 
com um volume de negócios líquido superior a 500 milhões € e pagamentos de mais de 
100.000 €. Além das propostas legislativas, o relator gostaria de evocar a Iniciativa para a 
Transparência das Indústrias Extrativas (ITIE), que inclui atualmente 35 países, nenhum deles 
Estado-Membro da UE, e de chamar a atenção da Comissão e dos Estados-Membros para 
uma possível abordagem comum da UE relativamente a esta iniciativa. 

A fim de aumentar a transparência das empresas de maiores dimensões e das suas operações 
transfronteiras noutros setores que não o das indústrias extrativas, o relator considera a 
introdução de um sistema especial de transmissão de informação por país (country-by-
country report – CBCR) com dados financeiros cruciais por países onde as empresas operam 
sem filiais próprias (ou como entidades jurídicas separadas) ou ainda como joint-ventures.
Neste caso, o âmbito deveria ser delimitado da mesma forma que para as indústrias extrativas.

Finalmente, o relator gostaria de alterar o Regulamento n.º 1606/2002, a fim de conferir à 
Comissão o direito de decidir sobre a aplicabilidade das Normas Internacionais de 
Contabilidade por meio de atos delegados segundo as disposições do Tratado de Lisboa.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:



PA\894666PT.doc 5/20 PE483.725v02-00

PT

Alteração 1

Proposta de diretiva
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de DIRETIVA DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa às demonstrações 
financeiras individuais, demonstrações 
financeiras consolidadas e relatórios 
conexos de certas formas de empresas

Proposta de DIRETIVA DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa às demonstrações 
financeiras individuais, demonstrações 
financeiras consolidadas e relatórios 
conexos de certas formas de empresas e 
que altera o Regulamento (CE) n.º 
1606/2002

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Deve requerer-se às médias e 
grandes empresas que elaborem 
demonstrações de tesouraria, o que 
permitirá assegurar a disponibilidade de 
informação suficiente e atempada sobre a 
situação das empresas e uma melhor 
gestão da liquidez do financiamento 
bancário a essas empresas.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As empresas associadas devem ser 
incluídas nas contas consolidadas com base 
no método da equivalência. Os Estados-
Membros devem ter a possibilidade de 
autorizar ou determinar que uma empresa 
gerida conjuntamente seja consolidada 
proporcionalmente no âmbito de 
demonstrações financeiras consolidadas.

(24) As empresas associadas devem ser 
incluídas nas contas consolidadas com base 
no método da equivalência ou no método 
do valor contabilístico. Os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de autorizar ou determinar 
que uma empresa gerida conjuntamente 
seja consolidada proporcionalmente no 
âmbito de demonstrações financeiras 
consolidadas.

Or. en

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os Estados-Membros são fortemente 
incentivados a desenvolver sistemas de 
publicação eletrónica que permitam às 
empresas classificar os dados 
contabilísticos, incluindo as 
demonstrações financeiras oficiais, de 
uma só vez e de forma que permita a 
múltiplos utilizadores aceder aos dados e 
utilizá-los facilmente. Tais sistemas não 
devem, no entanto, representar um peso 
elevado para as pequenas e médias 
empresas.

(27) A existência de um formato 
eletrónico de registo financeiro seria 
muito benéfica para as empresas 
estabelecidas na União, já que tal 
facilitaria a criação de um sistema de 
relato de balcão único que também 
poderia ser utilizado noutros domínios. 
Por conseguinte, a elaboração das 
demonstrações financeiras em formato 
eletrónico multifunções (eXtensible 
Business Reporting Language - XBRL) 
deveria tornar-se obrigatória a partir de 1 
de Janeiro de 2018, uma vez transcorrido 
um período adequado de preparação e 
teste.  A criação de tal sistema não deve, 
no entanto, representar um peso elevado 
para as pequenas e médias empresas.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os relatórios devem servir para 
facilitar aos governos dos países ricos em 
recursos a aplicação dos princípios e 
critérios da ITIE e a prestação de contas 
aos seus cidadãos sobre os pagamentos que 
esses governos recebem das empresas 
ativas na indústria extrativa ou na 
exploração de floresta primária que operam 
no território sob a sua jurisdição. Devem 
incluir divulgações por país e por projeto, 
nos casos em que o projeto é considerado a 
menor unidade de referência operacional a 
que a empresa elabora relatórios regulares 
de gestão interna (concessão, bacia 
geográfica, etc.) e caso tenham sido 
atribuídos pagamentos a esses projetos. À 
luz do objetivo geral de promover a boa 
governação nesses países, a relevância 
dos pagamentos a comunicar deve ser 
avaliada em relação ao governo 
beneficiário. Podem ser considerados 
diversos critérios de relevância, como os 
pagamentos de montante absoluto ou em 
função de um limiar de percentagem (p. 
ex., pagamentos de montante superior a 
uma dada percentagem do PIB do país) e 
estes podem ser definidos mediante ato 
delegado. O regime de divulgação deve ser 
objeto de revisão e de um relatório a 
elaborar pela Comissão no prazo de cinco
anos a contar da entrada em vigor da 
diretiva. A revisão deve analisar a eficácia 
do regime e ter em conta a evolução 
internacional, nomeadamente no que 
respeita às questões da competitividade e 
da segurança do aprovisionamento 
energético. Deve também ter em conta a 
experiência das pessoas que elaboram e 
que utilizam as informações relativas aos 

(33) Os relatórios devem servir para 
facilitar aos governos dos países ricos em 
recursos a aplicação dos princípios e 
critérios da ITIE e a prestação de contas 
aos seus cidadãos sobre os pagamentos que 
esses governos recebem das empresas 
ativas na indústria extrativa ou na 
exploração de floresta primária que operam 
no território sob a sua jurisdição. Devem 
incluir divulgações por país e por projeto, 
nos casos em que o projeto é considerado a 
menor unidade de referência operacional a 
que a empresa elabora relatórios regulares 
de gestão interna (concessão, bacia 
geográfica, etc.) e caso tenham sido 
atribuídos pagamentos a esses projetos. 
Quanto ao conteúdo, os relatórios devem 
excluir quaisquer pagamentos de 
montante inferior a 100.000 € ou que 
tenham sido atribuídos a um projeto de 
custo total inferior a 25 milhões €. O 
regime de divulgação deve ser objeto de 
revisão e de um relatório a elaborar pela 
Comissão no prazo de três anos a contar da 
entrada em vigor da diretiva. A revisão 
deve analisar a eficácia do regime e ter em 
conta a evolução internacional, 
nomeadamente no que respeita às questões 
da competitividade e da segurança do 
aprovisionamento energético. Deve 
também ter em conta a experiência das 
pessoas que elaboram e que utilizam as 
informações relativas aos pagamentos e 
ponderar se será adequado incluir 
informações suplementares sobre os 
pagamentos, como as taxas efetivas de 
imposto, e dados relativos aos 
beneficiários, como os dados relativos à 
conta bancária.
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pagamentos e ponderar se será adequado 
incluir informações suplementares sobre os 
pagamentos, como as taxas efetivas de 
imposto, e dados relativos aos 
beneficiários, como os dados relativos à 
conta bancária.

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A fim de ter em conta futuras 
alterações das legislações dos 
Estados-Membros e da legislação da União 
relativa às formas de empresas, devem ser 
atribuídas competências à Comissão para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado no que diz 
respeito à atualização das listas de 
empresas constantes dos anexos I e II. A 
utilização de atos delegados é igualmente 
necessária para adaptar os critérios de 
dimensão das empresas, já que com o 
tempo a inflação reduzirá o seu valor real. 
É particularmente importante que a 
Comissão proceda às correspondentes 
consultas durante os seus trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
A fim de garantir um nível relevante e 
adequado de divulgação dos pagamentos a 
governos pelos setores da indústria 
extrativa e da exploração de floresta 
primária e assegurar uma aplicação 
uniforme da presente diretiva, devem ser 
atribuídas competências à Comissão para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado no que diz 
respeito à especificação do conceito de 
relevância dos pagamentos.

(35) A fim de ter em conta futuras 
alterações das legislações dos 
Estados-Membros e da legislação da União 
relativa às formas de empresas, devem ser 
atribuídas competências à Comissão para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado no que diz 
respeito à adaptação dos critérios de 
dimensão das empresas, já que com o 
tempo a inflação reduzirá o seu valor real, 
bem como para efeitos de adoção de 
normas internacionais de contabilidade. 
O Regulamento (CE) nº 1606/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de Julho de 2002, relativo à aplicação das 
normas internacionais de contabilidade1

deverá ser alterado neste sentido. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às correspondentes consultas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível de peritos. A fim de 
garantir um nível relevante e adequado de 
divulgação dos pagamentos a governos 
pelos setores da indústria extrativa e da 
exploração de floresta primária e assegurar 
uma aplicação uniforme da presente 
diretiva, devem ser atribuídas 
competências à Comissão para adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado no que diz respeito à 
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especificação do conceito de relevância dos 
pagamentos.

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

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem ser atribuídas competências à 
Comissão para adaptar, por meio de atos 
delegados em conformidade com o artigo 
42.º, as listas de empresas constantes dos 
anexos I e II a que se refere o n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Custo de produção», o preço de 
aquisição de matérias-primas e de consumo 
e outros custos diretamente atribuíveis ao 
produto em questão. Pode ser incluída uma 
proporção razoável de outros custos 
indiretamente atribuíveis ao produto em 
questão, na medida em que se refiram ao 
período de produção. Não devem ser 
incluídos os custos de distribuição;

(7) «Custo de produção», o preço de 
aquisição de matérias-primas e de consumo 
e outros custos diretamente atribuíveis ao 
produto em questão. Será incluída uma 
proporção razoável de outros custos 
indiretamente atribuíveis ao produto em 
questão, na medida em que se refiram ao 
período de produção. Não devem ser 
incluídos os custos de distribuição;

Or. en
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Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As demonstrações financeiras 
individuais constituem um todo e 
compreendem para todas as empresas, no 
mínimo, o balanço, a demonstração de 
resultados e o anexo das demonstrações 
financeiras.

1. As demonstrações financeiras 
individuais constituem um todo e 
compreendem para todas as empresas, no 
mínimo, o balanço, a demonstração de 
resultados, o anexo das demonstrações 
financeiras e uma demonstração de 
tesouraria.

Or. en

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Demonstrações financeiras em formato 

eletrónico multifunções
1. A partir de 1 de Janeiro de 2018, todas 
as demonstrações financeiras serão 
elaboradas em formato eletrónico 
multifunções (eXtensible Business 
Reporting Language – XBRL).
2. A Comissão será dotada de 
competências para aprovar atos delegados 
em conformidade com o artigo 42.º, a fim 
de especificar o formato XBRL e a forma 
como esta disposição será implementada 
nos Estados-Membros. Antes da adoção 
do ato delegado, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
(“AEVMM”) apresentará à Comissão um 
parecer sobre a especificação do formato.
3. Antes da adoção do ato delegado a que 
se refere o n.º 2, a Comissão, juntamente 
com a AEVMM, realizará uma avaliação 
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adequada de possíveis formatos XBRL e 
efetuará os testes convenientes em todos 
os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Os elementos da demonstração de 
resultados e do balanço devem ser 
apresentados tendo em conta a substância 
da operação ou do acordo relatado;

(h) Os elementos da demonstração de 
resultados e do balanço devem ser 
classificados e apresentados tendo em 
conta, não só a forma legal, como também 
o conteúdo económico da operação ou do 
acordo relatado;

Or. en

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) A contabilização, a avaliação, a
apresentação e a divulgação nas 
demonstrações financeiras individuais 
devem ter em conta a relevância dos 
elementos pertinentes.

(j) A apresentação e a divulgação nas 
demonstrações financeiras individuais 
devem ter em conta a relevância dos 
elementos pertinentes.

Or. en
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Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros podem permitir 
que o preço de aquisição ou o custo de 
produção das existências de objetos da 
mesma categoria, assim como de todos os 
elementos fungíveis, incluindo valores 
mobiliários, seja calculado na base dos 
preços médios ponderados ou segundo o 
método «primeira entrada-primeira saída» 
(FIFO), ou método análogo.

8. Estados-Membros podem permitir que o 
preço de aquisição ou o custo de produção 
das existências de objetos da mesma 
categoria, assim como de todos os 
elementos fungíveis, incluindo os valores 
mobiliários, seja calculado na base dos 
preços médios ponderados ou segundo os 
métodos da «primeira entrada-primeira 
saída» (FIFO) ou da «última entrada-
primeira saída» (LIFO), ou um método 
análogo.

Or. en

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 11 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Uma provisão representa a melhor 
estimativa das despesas suscetíveis de 
serem incorridas ou, no caso de um 
passivo, a quantia necessária para o 
liquidar à data de encerramento do balanço.

Uma provisão representa a melhor 
estimativa objetiva das despesas 
suscetíveis de serem incorridas ou, no caso 
de um passivo, a quantia necessária para o 
liquidar à data de encerramento do balanço.

Or. en

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
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Demonstração de tesouraria
1. As demonstrações financeiras incluirão 
a demonstração de tesouraria.
2. A demonstração de tesouraria 
apresentará informações sobre variações 
de numerário e equivalentes a numerário 
de uma entidade relativas a um período 
determinado para efeitos de relato, 
mostrando separadamente variações 
resultantes de atividades operacionais, de 
atividades de investimento e de atividades 
financeiras. A demonstração não pode 
reportar-se a períodos mais antigos que 
seis meses.
3. O n.º 1 não é aplicável a pequenas 
empresas e grupos, como definidos, 
respetivamente, no n.º 1 do artigo 3.º e no 
n.º 4 do artigo 3.º.

Or. en

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os acontecimentos importantes 
verificados após o encerramento do 
exercício;

Suprimido

Or. en

Justificação

Duplicação da disposição do n.º 1, alínea f), do artigo 17.º.
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Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As demonstrações financeiras 
consolidadas devem apresentar o 
património, a situação financeira e os 
resultados das empresas compreendidas na 
consolidação como se se tratasse de uma só 
empresa.

7. As demonstrações financeiras 
consolidadas devem apresentar o 
património, a situação financeira, os fluxos 
de tesouraria e os resultados das empresas 
compreendidas na consolidação como se se 
tratasse de uma só empresa.

Or. en

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o presente artigo for aplicado 
pela primeira vez, a empresa associada 
deve ser inscrita no balanço consolidado 
pelo montante correspondente à fração que 
representa a participação nos capitais 
próprios da empresa associada 
representada. A diferença entre este 
montante e o valor contabilístico avaliado 
de acordo com os capítulos 2 e 3 deve ser 
divulgada separadamente no balanço 
consolidado ou no anexo das 
demonstrações financeiras consolidadas. 
Esta diferença deve ser calculada na data 
em que o método tenha sido aplicado pela 
primeira vez.

2. Quando o presente artigo for aplicado 
pela primeira vez, a empresa associada 
deve ser inscrita no balanço consolidado:

(a) seja pelo seu valor contabilístico, 
calculado de acordo com os capítulos 3 e 
4, devendo  a diferença entre este valor e 
o montante correspondente à fração de 
capital e reservas representada por esta 
participação ser mencionada 
separadamente no balanço consolidado 
ou em anexos às demonstrações 
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financeiras consolidadas. Esta diferença é 
calculada na data em que o método tenha 
sido aplicado pela primeira vez, ou
(b) pelo montante correspondente à fração 
dos capitais próprios da empresa associada 
representada por esta participação. A 
diferença entre este montante e o valor 
contabilístico avaliado de acordo com os 
capítulos 2 e 3 deve ser divulgada 
separadamente no balanço consolidado ou 
no anexo das demonstrações financeiras 
consolidadas. Esta diferença deve ser 
calculada na data em que o método tenha 
sido aplicado pela primeira vez.

Os Estados-membros podem determinar a 
aplicação da alínea a) ou da alínea b). O 
balanço consolidado ou o anexo às contas 
deve indicar qual das alíneas a) ou b) foi 
utilizada.

Além disso, os Estados-Membros podem 
autorizar ou determinar que a diferença 
seja calculada na data de aquisição das 
ações ou partes ou, quando as ações 
tiverem sido adquiridas em duas ou mais 
fases, na data em que a empresa se tornou 
uma empresa associada.

Além disso, os Estados-membros podem, 
para efeitos de aplicação das alíneas a) ou 
b) precedentes, autorizar ou determinar 
que o cálculo da diferença se efetue na data 
da aquisição das ações ou partes ou, no 
caso de aquisições em datas diferentes, na 
data em que a empresa se tenha tornado 
uma empresa associada.

Or. en

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A obrigação referida no n.º 1 não 
abrange as empresas ou entidade que 
tenham registado um volume de negócios 
líquido inferior a 500 milhões € no 
exercício precedente.

Or. en



PE483.725v02-00 16/20 PA\894666PT.doc

PT

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O relatório excluirá quaisquer 
pagamentos inferiores a 100.000 € ou 
pagamentos que tenham sido atribuídos a 
um projeto de custo total inferior a 25 
milhões €.

Or. en

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A obrigação referida no n.º 1 não 
abrange as empresas ou entidades que 
tenham registado um volume de negócios 
líquido inferior a 500 milhões € no 
exercício precedente.

Or. en

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve rever e apresentar 
relatório sobre a aplicação e eficácia do 
presente capítulo, em especial no que 
respeita ao âmbito das obrigações de 
comunicação e às modalidades do relato 
numa base por projeto. A revisão deve 

A Comissão deve rever e apresentar 
relatório sobre a aplicação e eficácia do 
presente capítulo, em especial no que 
respeita ao âmbito das obrigações de 
comunicação e às modalidades do relato 
numa base por projeto. A revisão deve 
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também ter em conta a evolução 
internacional e ponderar os efeitos sobre a 
competitividade e a segurança do 
aprovisionamento energético. Deve ser 
concluída, o mais tardar, cinco anos após a 
entrada em vigor da presente diretiva. O 
relatório deve ser apresentado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
acompanhado, se adequado, de uma 
proposta legislativa.

também ter em conta a evolução 
internacional e ponderar os efeitos sobre a 
competitividade e a segurança do 
aprovisionamento energético. Deve ser 
concluída, o mais tardar, três anos após a 
entrada em vigor da presente diretiva. O 
relatório deve ser apresentado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
acompanhado, se adequado, de uma 
proposta legislativa.

Or. en

Alteração 23

Proposta de diretiva
Capítulo 9-A (novo) – Artigo 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO 9-A
Transmissão de informações por país

Artigo 41.º-A
Transmissão de informações por país

1. Todas as formas de empresas referidas 
no Anexo I têm a obrigação de publicar 
demonstrações adicionais por país no que 
diz respeito às suas atividades em outros 
países, no caso de se verificar qualquer 
das condições seguintes:
(a) quando a empresa em questão operar 
num país em que não tenha entidade legal 
estabelecida;
(b) quando a empresa em questão operar 
num país sob forma de empresa comum.
2. Para cada atividade referida no n.º 1, 
as demonstrações por país incluem:
(a) o volume de negócios líquido;
(b) os custos da realização de vendas 
(compreendendo as correções de valor);
(c) os lucros ou prejuízos brutos;
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(d) os custos de distribuição (incluindo 
correções de valor);
(e) as despesas administrativas (incluindo 
correções de valor);
(f) os outros rendimentos operacionais;
(g) as correções de valor de ativos 
financeiros e de investimentos 
considerados como ativo circulante;
(h) os lucros ou prejuízos antes da 
dedução de impostos;
(i) os lucros ou prejuízos do exercício.
3. As demonstrações por país são 
elaboradas e publicadas relativamente a 
cada país em que são realizadas as 
atividades referidas no n.º 1.
4. As demonstrações financeiras são 
realizadas e publicadas anualmente.
5. As obrigações estabelecidas pelo 
presente artigo não se aplicam a empresas 
cujo volume de negócios líquido tenha 
sido inferior a 500 milhões € no exercício 
precedente.

Or. en

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º-A
Alterações ao Regulamento (CE) 

n.º 1606/2002
O Regulamento (CE) n.º 1606/2002 é 
alterado do seguinte modo:
1. No artigo 3.º, o ponto 1 passa a ter a 
seguinte redação:
1. A Comissão, por atos delegados 
aprovados nos termos do artigo 5.º-A, 
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decidirá sobre a aplicabilidade de normas 
internacionais de contabilidade na União.
2. O artigo 6.º passa a ter a seguinte 
redação:
"Artigo 6.º
Exercício de poderes delegados
1. O poder de adotar atos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
A delegação de poderes referida no n.º 1 
do artigo 3.º é conferida à Comissão por 
um período de cinco anos a contar de ... *.
3. A delegação de poderes a que se refere 
o n.º 1 do artigo 3.º pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nele 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.
4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 3.º, n.º 1, apenas entrarão em 
vigor se o Parlamento Europeu e o 
Conselho não manifestarem a sua 
oposição no prazo de três meses a contar 
da notificação dos referidos atos ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes da expiração desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
tencionam opor-se. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, 
esse prazo é prorrogado por três meses.
3. O artigo 7.º passa a ter a seguinte 
redação:
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"1. A Comissão é assistida por um Comité 
de Regulamentação Contabilística, a 
seguir designado «Comité». 
2. A Comissão deve manter contacto 
regular com o Comité sobre a situação 
dos projetos do IASB em curso, bem como 
sobre quaisquer documentos conexos 
emitidos pelo IASB, a fim de coordenar 
posições e de facilitar os debates quanto à 
eventual adoção de normas que possam 
decorrer desses projetos e documentos.
3. A Comissão deve informar cabal e 
atempadamente o Comité sempre que 
tencione não propor a adoção de uma 
norma.”
_________________
+ JO: inserir data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Or. en

Justificação

As referências ao n.º 2 do artigo 6.º nos artigos 4.º e 5.º do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 
serão alteradas em conformidade.


