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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context 

La data de 25 octombrie 2011 Comisia a publicat o propunere care înlocuia şi modifica 
directivele contabile (78/660/CEE şi 83/349/CEE) cu scopul de a reduce sarcinile 
administrative pentru întreprinderile mici. 

Ambele directive contabile sunt în vigoare de 30 de ani şi prevăd un set complet de norme în 
ceea ce priveşte pregătirea şi conţinutul situaţiilor financiare statutare. Atunci când 
întreprinderile cotate la bursă au devenit obiectul dispoziţiilor Regulamentului IAS în 2005, 
IMM-urile au devenit, de facto, principalii utilizatori ai directivelor contabile. 

Comisia propune înlocuirea acestor două directive cu o singură directivă, mai bine adaptată 
situaţiei din prezent şi nevoilor viitoare atât ale responsabililor de întocmirea situaţiilor 
financiare cât şi ale utilizatorilor acestora. Propunerea de faţă completează propunerea din 
2009 privind situaţiile financiare ale microentităţilor, care a fost adoptată de către Parlamentul 
European la data de 13 decembrie 2011.

Ca urmare a studiului de impact desfăşurat între 2009 şi 2011, Comisia urmăreşte reducerea 
sarcinilor administrative cu 25% până în 2012 şi prevede potenţiale economii în valoare de 
1,5 miliarde EUR pe an pentru toate întreprinderile care intră în domeniul de aplicare al 
directivei.

Raportorul consideră, astfel, că următoarele elemente sunt de o importanţă deosebită:

Consideraţii

În primul rând, în ceea ce priveşte domeniul de aplicare a propunerii, raportorul consideră că 
pragurile crescute şi armonizate la nivel UE pentru întreprinderile mici (articolul 3) le va 
ajuta pe acestea să beneficieze de condiţii de concurenţă echitabile pe teritoriul UE. 
Raportorul se pronunţă în favoarea limitării spaţiului contabil din anexe şi a eliminării 
obligativităţii auditului statutar.

În ceea ce priveşte întreprinderile mijlocii şi mari, raportorul sprijină pragurile propuse, dar 
consideră cu toate acestea că întreprinderile mijlocii şi mari trebuie în continuare să 
întocmească o situaţie a fluxurilor de trezorerie obligatorie, care să furnizeze la timp
informaţii suficiente cu privire la situaţia întreprinderilor, pe de o parte, şi o mai bună 
gestionare a lichidităţilor băncilor care finanţează acele întreprinderi, pe de altă parte. O 
situaţie a fluxurilor de trezorerie obligatorie auditată periodic ar putea fi o potenţială legătură 
către evaluarea intrărilor de lichidităţi ale băncilor conform noilor cerinţe de acoperire a 
necesarului de lichidităţi stabilite în cadrul Basel III/CRR. 

Raportorul pledează cu putere în favoarea propunerilor Comisiei de reducere a birocraţiei; 
acesta consideră că este posibilă o simplificare suplimentară. Unele dintre propunerile actuale 
ale Comisiei de înlăturare a puterii discreţionare la nivel naţional ar fi împovărătoare pentru 
industrie în statele membre. Astfel, raportorul sugerează păstrarea puterii discreţionare la 
nivel naţional întrucât înlăturarea acesteia nu pare să adauge valoare procesului şi nici 
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situaţiilor întreprinderilor înseşi.

În ceea ce priveşte IFRS pentru IMM-uri, raportorul sprijină decizia Comisiei de a nu le 
introduce. Directiva contabilă armonizată va asigura existenţa unui standard bine stabilit
pentru IMM-urile din Europa, fapt care va reflecta de asemenea specificitatea dreptului 
european al societăţilor comerciale.

Raportorul se declară în favoarea introducerii unei întocmiri obligatorii a situaţiilor financiare 
în format electronic, polivalent: eXtensible Business Reporting Language (XBRL), care a 
fost solicitat deja de către Parlamentul European în trecut în cadrul rezoluţiilor „Acţiunile 
ulterioare procesului Lamfalussy - o viitoare structură de supraveghere” (2008/2148(INI)) şi 
„Small Business Act” (2008/2237(INI)). Raportorul consideră că o serie de beneficii oferite 
de un unic format electronic armonizat ar putea să contribuie la crearea unui sistem de 
raportare de tipul „ghişeu unic” utilizat în alte domenii, de exemplu în domeniul fiscal. Cu 
toate acestea, impunerea XBRL ar putea fi împovărătoare pentru multe întreprinderi mici, 
raportorul sugerând astfel introducerea acestuia în urma unei pregătiri adecvate (inclusiv cu 
implicarea AEVMP) începând cu anul 2018. 

Comisia propune noi cerinţe de raportare la nivel de ţară şi la nivel de proiect pentru 
întreprinderile mari şi entităţi de interes public active în domeniul industriei extractive sau în 
sectorul exploatării pădurilor primare (Raportarea plăţilor către guverne). Raportorul sprijină 
în general obiectivele Comisiei în vederea unei mai bune transparenţe a exploatării resurselor 
naturale; consideră, cu toate acestea, că trebuie aleasă o abordare echilibrată. Astfel, 
raportorul sugerează limitarea domeniului de aplicare a prezentei dispoziţii către întreprinderi 
şi entităţi cu un cuantum net al cifrei de afaceri de peste 500 milioane EUR şi cu plăţi în 
valoare de peste 100 000 EUR. Pe lângă propunerile legislative, raportorul ar dori să prezinte 
exemplul Iniţiativei internaţionale privind transparenţa în industriile extractive (EITI), care 
cumulează în prezent 35 de ţări, dintre care nici una nu este membru UE, şi ar dori să atragă 
atenţia Comisiei şi statelor membre către o posibilă abordare comună UE către această 
iniţiativă.

Pentru  sporirea transparenţei celor mai mari întreprinderi şi a operaţiunilor lor 
transfrontaliere în domenii ne-extractive raportorul sugerează introducerea unei raportări 
pentru fiecare ţară în parte („country-by-country reporting”-CBCR) cu date financiare 
cruciale pentru ţări, acolo unde întreprinderile îşi desfăşoară activitatea fără filiale proprii (sau 
entităţi juridice separate) sau prin asociere cu alte întreprinderi. Domeniul de aplicare ar trebui 
să fie limitat în acelaşi mod ca şi în cazul industriilor extractive.

În cele din urmă, raportorul ar dori modificarea Regulamentului 1606/2002 pentru a acorda 
Comisiei dreptul de a decide asupra aplicabilităţii standardelor internaţionale de contabilitate 
cu ajutorul actelor delegate pentru a respecta dispoziţiile Tratatului de la Lisabona.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice şi monetare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A 
CONSILIULUI privind situaţiile financiare 
anuale, situaţiile financiare consolidate şi 
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de 
entităţi

Propunere de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A 
CONSILIULUI privind situaţiile financiare 
anuale, situaţiile financiare consolidate şi 
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de 
entităţi şi modificarea Regulamentului 
1606/2002

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Întreprinderilor mici şi mijlocii ar 
trebui să li se solicite întocmirea unei 
situaţii a fluxurilor de trezorerie, care să 
asigure furnizarea la timp a informaţiilor 
suficiente cu privire la situaţia 
întreprinderilor şi o mai bună gestionare 
a lichidităţilor băncilor care finanţează 
acele întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Entităţile asociate trebuie incluse în 
situaţiile financiare consolidate prin 
metoda punerii în echivalenţă. Statele 

(24) Entităţile asociate trebuie incluse în 
situaţiile financiare consolidate fie prin 
metoda punerii în echivalenţă, fie prin 
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membre trebuie să aibă dreptul de a 
permite sau a solicita ca o entitate condusă 
în comun să fie consolidată în mod 
proporţional în situaţiile financiare 
consolidate.

metoda valorii contabile. Statele membre 
trebuie să aibă dreptul de a permite sau a 
solicita ca o entitate condusă în comun să 
fie consolidată în mod proporţional în 
situaţiile financiare consolidate.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Statele membre sunt puternic 
încurajate să dezvolte sisteme de publicare
electronice care să le permită entităţilor 
să prezinte date contabile, inclusiv 
situaţiile financiare statutare, o singură 
dată şi într-o formă care să permită mai 
multor utilizatori să le acceseze şi să le 
utilizeze cu uşurinţă. Aceste sisteme nu
trebuie însă să fie împovărătoare pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii.

(27) Un format electronic armonizat de 
raportare ar fi foarte benefic pentru 
întreprinderile stabilite pe teritoriul 
Uniunii, întrucât ar facilita crearea unui 
sistem de raportare de tipul „ghişeului 
unic”, care ar putea fi de asemenea folosit 
şi în alte domenii.   Astfel, întocmirea 
situaţiilor financiare în format eXtensible 
Business Reporting Language (XBRL) ar 
trebui să aibă un caracter obligatoriu 
începând cu data de 1 ianuarie 2018, 
după o perioadă corespunzătoare pentru 
pregătire şi testare. Crearea unui astfel de 
sistem nu ar trebui însă să fie 
împovărătoare pentru întreprinderile mici 
şi mijlocii.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Rapoartele trebuie să fie utile pentru 
sprijinirea guvernelor ţărilor bogate în 
resurse naturale la implementarea 

(33) Rapoartele trebuie să fie utile pentru 
sprijinirea guvernelor ţărilor bogate în 
resurse naturale la implementarea 
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principiilor şi criteriilor EITI şi pentru 
informarea cetăţenilor acestora cu privire la 
plăţile primite de guvernele respective de 
la entităţile din industria extractivă sau din 
sectorul de exploatare a pădurilor primare 
care îşi desfăşoară activitatea în jurisdicţia 
lor. Raportul trebuie să includă informaţii 
defalcate pe ţări şi pe proiecte, proiectul 
fiind considerat cea mai mică unitate de 
raportare operaţională la care entitatea 
întocmeşte rapoarte interne periodice de 
gestiune (de exemplu o concesiune, un 
bazin geografic etc.), atunci când plăţile au 
fost atribuite unui anumit proiect. În 
lumina obiectivului general de promovare 
a bunei guvernanţe în aceste ţări, trebuie 
analizat caracterul semnificativ al plăţilor 
raportate în relaţie cu guvernul 
beneficiar. Pot fi avute în vedere diverse 
criterii legate de pragul de semnificaţie, 
de exemplu valoarea absolută a plăţilor 
sau un prag procentual (de exemplu, 
plăţile care depăşesc un anumit procent 
din PIB-ul unei ţări), acestea putând fi 
definite prin intermediul unui act delegat.
Regimul de raportare trebuie să facă 
obiectul unei examinări şi al unui raport al 
Comisiei în termen de cinci ani de la 
intrarea în vigoare a directivei. Examinarea 
trebuie să aibă ca obiect eficacitatea 
regimului şi să ţină cont de evoluţiile 
internaţionale, inclusiv de chestiuni legate 
de competitivitate şi de securitatea 
energetică. Totodată, examinarea trebuie să 
ţină cont de experienţa responsabililor de 
întocmirea informaţiilor referitoare la plăţi 
şi a utilizatorilor acestora şi să analizeze 
oportunitatea includerii unor informaţii 
suplimentare, cum ar fi ratele efective ale 
taxelor şi detaliile beneficiarului, de 
exemplu informaţii privind contul bancar.

principiilor şi criteriilor EITI şi pentru 
informarea cetăţenilor acestora cu privire la 
plăţile primite de guvernele respective de 
la entităţile din industria extractivă sau din 
sectorul de exploatare a pădurilor primare 
care îşi desfăşoară activitatea în jurisdicţia 
lor. Raportul trebuie să includă informaţii 
defalcate pe ţări şi pe proiecte, proiectul 
fiind considerat cea mai mică unitate de 
raportare operaţională la care entitatea 
întocmeşte rapoarte interne periodice de 
gestiune (de exemplu o concesiune, un 
bazin geografic etc.), atunci când plăţile au 
fost atribuite unui anumit proiect. În ceea 
ce priveşte pragul de semnificaţie, 
raportul ar trebui să excludă acele plăţi 
care nu depăşesc 100.000 EUR sau acele 
plăţi care au fost atribuite unui proiect cu 
un cost total mai mic de 25 de 
milioane EUR. Regimul de raportare 
trebuie să facă obiectul unei examinări şi al 
unui raport al Comisiei în termen de trei
ani de la intrarea în vigoare a directivei. 
Examinarea trebuie să aibă ca obiect 
eficacitatea regimului şi să ţină cont de 
evoluţiile internaţionale, inclusiv de 
chestiuni legate de competitivitate şi de 
securitatea energetică. Totodată, 
examinarea trebuie să ţină cont de 
experienţa responsabililor de întocmirea 
informaţiilor referitoare la plăţi şi a 
utilizatorilor acestora şi să analizeze 
oportunitatea includerii unor informaţii 
suplimentare, cum ar fi ratele efective ale 
taxelor şi detaliile beneficiarului, de 
exemplu informaţii privind contul bancar.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Pentru a ţine cont de modificările 
viitoare ale legislaţiilor statelor membre şi 
ale legislaţiei Uniunii referitoare la tipurile 
de societăţi comerciale, Comisia trebuie 
abilitată să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce priveşte actualizarea listelor de 
entităţi din anexele I şi II. Utilizarea 
actelor delegate este de asemenea 
necesară pentru adaptarea criteriilor de 
mărime, deoarece, în timp, inflaţia va 
deteriora valoarea lor reală. Este deosebit 
de important ca, pe durata activităţilor 
pregătitoare, Comisia să desfăşoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experţi. Pentru a garanta un nivel pertinent 
şi adecvat al informaţiilor referitoare la 
plăţile către guverne efectuate de industria 
extractivă şi de sectorul de exploatare a 
pădurilor primare şi a asigura aplicarea 
uniformă a prezentei directive, Comisia 
trebuie abilitată să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat 
pentru a defini conceptul de prag de 
semnificaţie a plăţilor.

(35) Pentru a ţine cont de modificările 
viitoare ale legislaţiilor statelor membre şi 
ale legislaţiei Uniunii referitoare la tipurile 
de societăţi comerciale, Comisia trebuie 
abilitată să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce priveşte adaptarea criteriilor de 
mărime, deoarece, în timp, inflaţia va 
deteriora valoarea lor reală, şi în scopul 
adoptării standardelor internaţionale de 
contabilitate. Regulamentul (CE) nr. 
1606/2002 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 19 iulie 2002 privind 
aplicarea standardelor internaţionale de 
contabilitate1 ar trebui modificat în 
consecinţă. Este deosebit de important ca, 
pe durata activităţilor pregătitoare, Comisia 
să desfăşoare consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experţi. Pentru a garanta un 
nivel pertinent şi adecvat al informaţiilor 
referitoare la plăţile către guverne efectuate 
de industria extractivă şi de sectorul de 
exploatare a pădurilor primare şi a asigura 
aplicarea uniformă a prezentei directive, 
Comisia trebuie abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din tratat pentru a defini conceptul de prag 
de semnificaţie a plăţilor.

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

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este abilitată să adapteze, prin 
intermediul unor acte delegate, în 
conformitate cu articolul 42, listele de 
entităţi care figurează în anexele I şi II 
menţionate la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „cost de producţie” înseamnă preţul de 
achiziţie al materiilor prime şi al 
materialelor consumabile şi alte costuri 
care pot fi atribuite direct bunului în cauză. 
Poate fi inclus un procent rezonabil din 
alte costuri atribuibile indirect bunului în 
cauză, în măsura în care acestea se referă la 
perioada de producţie. Costurile de 
distribuţie nu pot fi incluse;

7. „cost de producţie” înseamnă preţul de 
achiziţie al materiilor prime şi al 
materialelor consumabile şi alte costuri 
care pot fi atribuite direct bunului în cauză. 
Este inclus un procent rezonabil din alte 
costuri atribuibile indirect bunului în 
cauză, în măsura în care acestea se referă la 
perioada de producţie. Costurile de 
distribuţie nu pot fi incluse;

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Situaţiile financiare anuale constituie 
un întreg şi, pentru toate entităţile, cuprind 
cel puţin bilanţul contabil, contul de profit 
şi pierdere şi notele explicative la situaţiile 

(1) Situaţiile financiare anuale constituie 
un întreg şi, pentru toate entităţile, cuprind 
cel puţin bilanţul contabil, contul de profit 
şi pierdere, notele explicative la situaţiile 
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financiare. financiare şi o situaţie a fluxurilor de 
trezorerie.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
eXtensible Business Reporting Language
(1) Începând cu 1 ianuarie 2018, toate 
situaţiile financiare sunt  întocmite în 
format eXtensible Business Reporting 
Language (XBRL).  
(2) Comisia este  împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
42 în vederea specificării formatului 
XBRL şi a modului în care această 
dispoziţie va fi implementată în statele 
membre. Înainte de adoptarea actului 
delegat, Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare şi pieţe (AEVMP) 
prezintă Comisiei un aviz cu privire la 
specificarea formatului.
(3) Înainte de adoptarea actelor delegate 
la care se face referire la alineatul (2), 
Comisia, împreună cu AEVMP, 
efectuează atât o evaluare 
corespunzătoare a posibilelor formate 
XBRL, cât şi teste adecvate în toate statele 
membre. 

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) elementele din contul de profit şi 
pierdere şi din bilanţ trebuie prezentate 
ţinând seama de fondul economic al 
tranzacţiei sau al operaţiunii raportate;

(h) elementele din contul de profit şi 
pierdere şi din bilanţ trebuie clasificate şi
prezentate ţinând seama nu doar de forma 
juridică ci şi de fondul economic al 
tranzacţiei sau al operaţiunii raportate;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) recunoaşterea, măsurarea, descrierea şi 
prezentarea în situaţiile financiare anuale 
trebuie să ţină cont de pragul de 
semnificaţie al elementelor pertinente.

(j) descrierea şi prezentarea în situaţiile 
financiare anuale trebuie să ţină cont de 
pragul de semnificaţie al elementelor 
pertinente.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre pot permite calcularea 
preţului de achiziţie sau a costului de 
producţie al stocurilor de bunuri din 
aceeaşi categorie şi al tuturor elementelor 
fungibile, inclusiv al investiţiilor, fie pe 
baza costurilor medii ponderate, fie prin 
metoda „primul intrat, primul ieşit” (FIFO) 
sau o metodă similară.

(8) Statele membre pot permite calcularea 
preţului de achiziţie sau a costului de 
producţie al stocurilor de bunuri din 
aceeaşi categorie şi al tuturor elementelor 
fungibile, inclusiv al investiţiilor, fie pe 
baza preţurilor medii ponderate, fie prin 
metoda „primul intrat, primul ieşit” 
(FIFO), metoda „ultimul intrat, primul 
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ieşit” (LIFO) sau printr-o metodă similară.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 11 – al treilea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un provizion reprezintă cea mai bună 
estimare a cheltuielilor probabile sau, în 
cazul unei obligaţii, suma necesară 
stingerii acesteia la data bilanţului.

Un provizion reprezintă cea mai bună 
estimare obiectivă a cheltuielilor probabile 
sau, în cazul unei obligaţii, suma necesară 
stingerii acesteia la data bilanţului.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Situaţia fluxurilor de trezorerie

(1) Situaţiile financiare includ situaţia 
fluxurilor de trezorerie.
(2) Situaţia fluxurilor de trezorerie 
furnizează informaţii cu privire la 
modificările la nivelul numerarului şi ale 
echivalentelor de numerar ale unei 
entităţi pentru o perioadă de raportare, 
ilustrând separat modificările de 
activităţile de exploatare, cele de investiţii 
şi cele financiare. Situaţia financiară nu 
este mai veche de şase luni.
(3) Alineatul 1 nu se aplică micilor 
întreprinderi şi grupurilor astfel cum se 
specifică la articolul 3 alineatul (1) şi 
articolul 3 alineatul (4).
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice evenimente importante survenite 
după sfârşitul exerciţiului financiar;

eliminat

Or. en

Justificare

Dispoziţie identică cu dispoziţia din articolul 17 alineatul 1 litera (f).

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Situaţiile financiare consolidate 
prezintă activele, datoriile, poziţia 
financiară şi profiturile sau pierderile 
entităţilor incluse în consolidare ca şi cum 
acestea ar fi o singură entitate.

(7) Situaţiile financiare consolidate 
prezintă activele, datoriile, poziţia 
financiară, fluxurile de trezorerie şi 
profiturile sau pierderile entităţilor incluse 
în consolidare ca şi cum acestea ar fi o 
singură entitate.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prezentul articol se aplică 
pentru prima dată, entitatea asociată se 
prezintă în bilanţul consolidat la valoarea 

(2) Atunci când prezentul articol se aplică 
pentru prima dată, entitatea asociată se 
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corespunzătoare proporţiei de capital şi 
rezerve a entităţii asociate reprezentate de 
interesul de participare. Diferenţa dintre 
această sumă şi valoarea contabilă 
calculată în conformitate cu capitolele 2 şi 
3 se prezintă separat în bilanţul consolidat 
sau în notele explicative la situaţiile 
financiare consolidate. Această diferenţă se 
calculează la data la care metoda este 
aplicată pentru prima dată.

prezintă în bilanţul consolidat fie:

(a)  la valoarea sa contabilă calculată în 
conformitate cu articolele 2 şi 3. Diferenţa 
dintre valoarea respectivă şi valoarea 
corespunzătoare proporţiei de capital şi 
rezerve reprezentată de interesul de 
participare este precizată separat în 
bilanţul consolidat sau în notele 
explicative la situaţiile financiare 
consolidate. Această diferenţă se 
calculează la data la care metoda în cauză 
este aplicată pentru prima dată; sau
(b) la valoarea corespunzătoare proporţiei 
de capital şi rezerve a entităţii asociate 
reprezentate de interesul de participare. 
Diferenţa dintre această sumă şi valoarea 
contabilă calculată în conformitate cu
capitolele 2 şi 3 se prezintă separat în 
bilanţul consolidat sau în notele explicative 
la situaţiile financiare consolidate. Această 
diferenţă se calculează la data la care 
metoda este aplicată pentru prima dată.

Statele membre pot dispune aplicarea 
dispoziţiilor de la litera (a) sau de la litera 
(b) de mai sus. Bilanţul consolidat sau 
notele explicative la situaţiile financiare 
indică dacă s-au utilizat dispoziţiile de la 
litera (a) sau cele de la litera (b).

În plus, statele membre pot să impună sau 
să permită calcularea diferenţei la data 
achiziţionării acţiunilor sau părţilor sociale 
sau, dacă acestea au fost achiziţionate în 
mai multe etape, la data la care entitatea a 
devenit o entitate asociată.

În plus, pentru aplicarea dispoziţiilor de la 
litera (a) sau (b) de mai sus, statele 
membre pot să impună sau să permită 
calcularea diferenţei la data achiziţionării 
acţiunilor sau părţilor sociale sau, dacă 
acestea au fost achiziţionate în mai multe 
etape, la data la care întreprinderea a 
devenit o întreprindere asociată.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Obligaţia la care se face referire la 
alineatul (1) nu se aplică în cazul 
întreprinderilor sau entităţilor care au un 
cuantum net al cifrei de afaceri mai mic 
de 500 milioane EUR pentru exerciţiul 
financiar precedent.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Raportul exclude plăţile care nu 
depăşesc 100 000 EUR sau acele plăţi 
care au fost atribuite unui proiect cu un 
cost total mai mic de 25 de milioane EUR.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Obligaţia la care se face referire la 
alineatul (1) nu se aplică în cazul 
întreprinderilor sau entităţilor care au un 
cuantum net al cifrei de afaceri mai mic 
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de 500 milioane EUR pentru exerciţiul 
financiar precedent.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia examinează implementarea şi 
eficacitatea prezentului capitol, în special 
în ceea ce priveşte sfera de aplicare a 
obligaţiilor de raportare şi modalităţile 
raportării pe fiecare proiect şi întocmeşte 
un raport în acest sens. Examinarea trebuie 
să ţină cont de evoluţiile internaţionale şi 
să ia în calcul efectele pe planul 
competitivităţii şi al securităţii energetice. 
Ea trebuie realizată în termen de maximum 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive. Raportul se prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului, 
împreună cu o propunere legislativă, dacă 
este cazul.

Comisia examinează implementarea şi 
eficacitatea prezentului capitol, în special 
în ceea ce priveşte sfera de aplicare a 
obligaţiilor de raportare şi modalităţile 
raportării pe fiecare proiect şi întocmeşte 
un raport în acest sens. Examinarea trebuie 
să ţină cont de evoluţiile internaţionale şi 
să ia în calcul efectele pe planul 
competitivităţii şi al securităţii energetice. 
Ea trebuie realizată în termen de maximum 
trei ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive. Raportul se prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului, 
împreună cu o propunere legislativă, dacă 
este cazul.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de directivă
CAPITOLUL 9a (nou) – Articolul 41a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL 9a
RAPORTAREA PENTRU FIECARE 

ŢARĂ
Articolul 41a

Raportarea pentru fiecare ţară
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(1) Toate tipurile de întreprinderi 
menţionate în anexa 1 sunt obligate să 
redacteze şi să publice situaţii adiţionale 
pentru fiecare ţară în ceea ce priveşte 
activitatea întreprinderilor  în alte ţări 
atunci când este îndeplinită oricare dintre 
următoarele condiţii:
(a) întreprinderea în cauză funcţionează 
într-o ţară în care nu a fost instituită nici 
o entitate juridică;
(b) întreprinderea în cauză funcţionează 
într-un ţară sub formă de întreprindere 
asociată. 
(2) Pentru fiecare activitate la care se face 
referire la alineatul 1, situaţiile pentru 
fiecare ţară includ:
(a) cuantumul net al cifrei de afaceri;
(b) costul bunurilor vândute şi al 
serviciilor prestate (inclusiv ajustări de 
valoare);
(c) rezultatul brut al cifrei de afaceri;
(d) costurile de distribuţie (inclusiv 
ajustări de valoare);
(e) cheltuieli generale administrative 
(inclusiv ajustări valorice);
(f) alte venituri din exploatare;
(g) ajustări valorice ale activelor 
financiare şi ale valorilor mobiliare 
înregistrate ca active circulante;
(h) profitul sau pierderea înaintea  
impozitării;
(i) profitul sau pierderea exerciţiului 
financiar;
(3) Situaţia pentru fiecare ţară se 
redactează şi se publică  pentru fiecare 
ţară în care se desfăşoară activităţile la 
care se face referire la alineatul (1). 
(4) Situaţiile pentru fiecare ţară se 
redactează şi se publică anual. 
(5) Obligaţiile prevăzute în prezentul 
articol nu se aplică în cazul 
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întreprinderilor care au un cuantum net 
al cifrei de afaceri mai mic de 500 
milioane EUR pentru exerciţiul financiar 
precedent.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 48a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Articolul 48a
Modificări la Regulamentul (CE) nr. 

1606/2002
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 se 
modifică după cum urmează:
1. Articolul 3 alineatul (1) se înlocuieşte 
cu următorul text:
"(1) „Comisia decide asupra 
aplicabilităţii standardelor internaţionale 
de contabilitate în cadrul Uniunii prin 
intermediul actelor delegate, adoptate în 
conformitate cu articolul 5a.”
(2) Articolul 6 se înlocuieşte cu următorul 
text:
„Articolul 6
Exercitarea competenţelor delegate
(1) Competenţa de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condiţiile 
prevăzute în prezentul articol.
(2) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 3 alineatul (1) este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani 
începând de la ..*.
(3) Delegarea competenţelor menţionate 
la articolul 3 alineatul (1) poate fi 
revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. Decizia de 
revocare pune capăt delegării de 



PA\894666RO.doc 19/20 PE483.725v02-00

RO

competenţe specificate în cuprinsul său. 
Aceasta intră în vigoare în ziua 
următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară indicată în cuprinsul 
său. Ea nu aduce atingere validităţii 
actelor delegate aflate deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European şi Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (1) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European şi nici Consiliul nu au formulat 
obiecţiuni în termen de trei luni de la 
notificarea acestuia către Parlamentul 
European şi Consiliu, sau în cazul în 
care, înaintea expirării termenului 
respectiv, Parlamentul European şi 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
formula obiecţiuni. Respectivul termen se 
prelungeşte cu trei luni la iniţiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului”.
3. Articolul 7 se înlocuieşte cu următorul 
text:
„(1) Comisia este asistată de un comitet de 
reglementare contabilă, denumit în 
continuare „Comitetul”. 
(2) Comisia cooperează în mod regulat cu 
Comitetul şi cu comisia de resort a 
Parlamentului European cu privire la 
statutul proiectelor IASB în curs şi la 
toate documentele aferente publicate de 
IASB pentru coordonarea punctelor de 
vedere şi a facilitării discuţiilor referitoare 
la adoptarea standardelor, care pot 
rezulta din aceste proiecte şi documente.
(3) Comisia informează Comitetul în mod 
corespunzător şi în timp util, atunci când 
intenţionează să nu propună adoptarea 
unui standard.”
_________________
*JO: a se introduce data intrării în 
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vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Trimiterile la articolul 6 alineatul (2) din articolele 4 şi 5 ale Regulamentului 1606/2002 vor 
fi modificate corespunzător.


