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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje 

Komisija je 25. oktobra 2011 objavila predlog o zamenjavi in spremembi računovodskih 
direktiv (78/660/EGS in 83/349/EGS) s posebnim poudarkom na zmanjšanju upravnih 
obremenitev za mala podjetja. 

Obe računovodski direktivi sta v veljavi 30 let in zagotavljata celoten sklop predpisov za 
pripravo in vsebino obveznih računovodskih izkazov. Odkar je leta 2005 za družbe, ki 
kotirajo na borzi, začela veljati uredba o uporabi mednarodnih računovodskih standardov, se 
računovodski direktivi dejansko v glavnem uporabljata za mala in srednja podjetja. 

Komisija predlaga, da bi ti dve direktivi nadomestila ena sama direktiva, ki bi bila bolj 
prilagojena sedanjim in prihodnjim potrebam pripravljavcev in uporabnikov računovodskih 
izkazov. Sedanji predlog dopolnjuje predlog o računovodskih izkazih mikro subjektov iz leta 
2009, ki ga je Evropski parlament sprejel 13. decembra 2011.

Na podlagi ocene učinka, ki je bila opravljena v obdobju 2009–2011, namerava Komisija do 
leta 2012 zmanjšati upravne obremenitve za 25 % in predvideva morebitne prihranke v višini 
1,5 milijarde EUR za vse družbe, ki spadajo v področje uporabe te direktive.

Pripravljavec mnenja se pri tem osredotoča na naslednje točke:

Ugotovitve

Pripravljavec mnenja, kar zadeva področje uporabe predloga, predvsem meni, da bo 
usklajeno povišanje pragov za mala podjetja na ravni EU (člen 3) tem podjetjem omogočilo 
koristi od enakih konkurenčnih pogojev v EU. Pripravljavec mnenja podpira omejitev 
računovodskih področij v prilogah in dejstvo, da se ne zahteva zakonska revizija.

Podpira predlagane prage za srednja in velika podjetja, vendar meni, da bi bilo treba od njih 
poleg tega zahtevati, da obvezno pripravijo izkaz denarnih tokov, s katerim se zagotovijo 
ustrezne pravočasne informacije o stanju v podjetjih na eni strani in upravljanje likvidnosti 
bank, ki jih financirajo, na drugi. Zlasti obvezen, redno revidiran izkaz denarnih tokov bi 
lahko bil povezava z oceno bančnih pritokov v okviru zahteve glede likvidnostnega kritja iz 
sporazuma Basel III/CRR. 

Pripravljavec mnenja močno podpira predlog Komisije za zmanjšanje birokracije; meni, da je 
še vedno možna nadaljnja poenostavitev. Nekateri sedanji predlogi Komisije, ki odpravljajo 
možnost nacionalne presoje, bi za industrijo v državah članicah pomenili obremenitev. Zato 
pripravljavec mnenja predlaga, da se nacionalna presoja ohrani, saj njena odprava ne prispeva 
k procesu in samim izkazom podjetij.

Podpira odločitev Komisije, da se za mala in srednja podjetja ne uvedejo mednarodni 
standardi računovodskega poročanja. Usklajena računovodska direktiva bo zagotovila, da se 
bo za mala in srednja podjetja v Evropi uporabljal dobro preizkušen standard.

Pripravljavec mnenja podpira uvedbo obvezne priprave računovodskih izkazov v elektronski 
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večnamenski obliki: Evropski parlament je v preteklosti v svojih resolucijah o nadaljevanju 
Lamfalussyjevega procesa: prihodnja struktura nadzora (2008/2148(INI)) in o Aktu za mala 
podjetja (2008/2237(INI) pozval k uporabi oblike XBRL (Extensible Business Reporting 
Language). Meni, da bi lahko številne koristi, ki jih prinaša ena usklajena elektronska oblika, 
pripomogle k vzpostavitvi sistema poročanja vse na enem mestu, ki se uporablja na drugih 
področjih, na primer pri obdavčitvah. Za mnoga mala podjetja pa bi lahko obveznost uporabe 
oblike XBRL pomenila obremenitev, zato pripravljavec mnenja predlaga njeno uvedbo po 
ustrezni pripravi (ob sodelovanju Evropskega organa za vrednostne papirje in trge) od leta 
2018. 

Komisija predlaga nove zahteve glede poročanja na podlagi države ali projekta za velika 
podjetja in subjekte javnega interesa, ki delujejo v ekstraktivnih industrijskih panogah ali v 
sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov (poročanje o plačilih vladam). Pripravljavec mnenja na 
splošno podpira cilje Komisije za večjo preglednost pri izkoriščanju naravnih virov, vendar 
meni, da je treba izbrati uravnotežen pristop. Zato predlaga omejitev področja uporabe te 
določbe za podjetja in subjekte, ki ustvarijo več kot 500 milijonov EUR čistega prometa, ter 
za plačila nad 100.000 EUR. Pripravljavec mnenja poleg zakonodajnih predlogov opozarja 
tudi na mednarodno pobudo za preglednost v ekstraktivnih industrijskih panogah (EITI), pri 
kateri sodeluje 35 držav, med katerimi ni nobene države članice, ter bi želel, da bi Komisija in 
države članice namenile pozornost morebitnemu skupnemu pristopu EU k tej pobudi.

Za krepitev preglednosti največjih podjetij in njihovih čezmejnih dejavnosti na 
neekstraktivnih področjih pripravljavec mnenja predlaga uvedbo posebnega poročanja po 
posameznih državah z bistvenimi finančnimi podatki za države, v katerih podjetja delujejo 
brez svojih podružnic (ali ločenih pravnih oseb) ali v skupnih podjetjih. Področje uporabe bi 
moralo biti omejeno kot v primeru ekstraktivnih industrijskih panog.

Nazadnje pripravljavec mnenja želi spremeniti Uredbo 1606/2002 za podelitev pravice 
Komisiji, da z delegiranimi akti v skladu z določbami Lizbonske pogodbe odloča o uporabi 
mednarodnih računovodskih standardov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o letnih 

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o letnih 
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računovodskih izkazih, konsolidiranih 
računovodskih izkazih in povezanih 
poročilih nekaterih oblik podjetij

računovodskih izkazih, konsolidiranih 
računovodskih izkazih in povezanih 
poročilih nekaterih oblik podjetij ter o 
spremembi Uredbe 1606/2002

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Srednja in velika podjetja bi morala 
obvezno pripraviti izkaze denarnih tokov, 
s čimer bi se zagotovile ustrezne in 
pravočasne informacije o stanju podjetij 
ter boljše upravljanje likvidnosti za banke, 
ki financirajo ta podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pridružena podjetja bi morala biti 
vključena v konsolidirane računovodske 
izkaze po kapitalski metodi. Države članice 
bi morale imeti možnost, da podjetju s 
skupnim upravljanjem dovolijo ali od njega 
zahtevajo, da se sorazmerno konsolidira v 
okviru konsolidiranih računovodskih 
izkazov.

(24) Pridružena podjetja bi morala biti 
vključena v konsolidirane računovodske 
izkaze bodisi po kapitalski metodi bodisi 
po metodi knjigovodske vrednosti. Države 
članice bi morale imeti možnost, da 
podjetju s skupnim upravljanjem dovolijo 
ali od njega zahtevajo, da se sorazmerno 
konsolidira v okviru konsolidiranih 
računovodskih izkazov.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Države članice se močno spodbuja k 
razvoju sistema elektronske objave, ki 
omogoča podjetjem, da računovodske 
podatke, vključno z obveznimi 
računovodskimi izkazi, predajo le enkrat 
in v obliki, ki omogoča številnim 
uporabnikom enostaven dostop in 
uporabo teh podatkov. Taki sistemi pa 
vsekakor ne smejo predstavljati bremena za 
mala in srednje velika podjetja.

(27) Usklajena elektronska oblika za 
poročanje bi zelo koristila podjetjem s 
sedežem v Uniji, saj bi olajšala 
vzpostavitev sistema poročanja na enem 
mestu, ki bi ga bilo mogoče uporabiti na 
drugih področjih. Zato bi morala biti 
priprava računovodskih izkazov v obliki 
XBRL (eXtensible Business Reporting 
Language) od 1. januarja 2018 po preteku 
ustreznega obdobja za pripravo in 
preskušanje obvezna. Vzpostavitev takega 
sistema pa vsekakor ne sme predstavljati 
bremena za mala in srednje velika podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Poročila so namenjena vladam držav, 
ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel 
in pogojev EITI ter za obrazložitev 
državljanom glede plačil, ki jih te vlade 
prejmejo od podjetij, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov na območju 
njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo 
vsebovati razkritja na podlagi države in 
projektov, kjer projekt velja za najnižjo 
raven operativne poročevalske enote, za 
katero podjetje pripravlja redno notranje 
poslovno poročilo, ko gre za koncesijo, 
geografsko območje ipd., kjer so bila 
plačila namenjena takim projektom. V 
zvezi s splošnim ciljem spodbujanja 

(33) Poročila so namenjena vladam držav, 
ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel 
in pogojev EITI ter za obrazložitev 
državljanom glede plačil, ki jih te vlade 
prejmejo od podjetij, ki delujejo v 
ekstraktivni industriji ali v sektorju 
izkoriščanja prvotnih gozdov na območju 
njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo 
vsebovati razkritja na podlagi države in 
projektov, kjer projekt velja za najnižjo 
raven operativne poročevalske enote, za 
katero podjetje pripravlja redno notranje 
poslovno poročilo, ko gre za koncesijo, 
geografsko območje ipd., kjer so bila 
plačila namenjena takim projektom. Kar 
zadeva bistvenost, bi morala biti iz 



PA\894666SL.doc 7/18 PE483.725v02-00

SL

dobrega upravljanja v teh državah, bi se 
moralo bistvenost plačila oceniti glede na 
vlado prejemnico. Za bistvenost plačila se 
lahko predvidi različne kriterije, kot so 
absolutni zneski ali odstotkovna omejitev 
(kot so plačila, ki presegajo določeni 
odstotek BDP neke države), kar lahko 
določa delegirani akt. Komisija bi morala 
ureditev poročanja pregledati in pripraviti 
poročilo v petih letih od začetka veljave 
Direktive. Pregled bi moral upoštevati 
učinkovitost ureditve in mednarodnega 
razvoja, vključno z vprašanji 
konkurenčnosti in zanesljivost preskrbe z 
energijo. Pregled bi moral upoštevati tudi 
izkušnje pripravljavcev in uporabnikov 
podatkov o plačilih in proučiti primernost 
vključevanja dodatnih podatkov o plačilih, 
kot so dejanske davčne stopnje in 
podrobnosti o prejemniku, na primer 
podatki o bančnem računu.

poročila izključena vsa plačila, ki niso 
višja od 100.000 EUR, ali plačila, 
namenjena projektu, katerega skupni 
stroški znašajo manj kot 25 milijonov 
EUR. Komisija bi morala ureditev 
poročanja pregledati in pripraviti poročilo 
v treh letih od začetka veljave Direktive. 
Pregled bi moral upoštevati učinkovitost 
ureditve in mednarodnega razvoja, 
vključno z vprašanji konkurenčnosti in 
zanesljivost preskrbe z energijo. Pregled bi 
moral upoštevati tudi izkušnje
pripravljavcev in uporabnikov podatkov o 
plačilih in proučiti primernost vključevanja 
dodatnih podatkov o plačilih, kot so 
dejanske davčne stopnje in podrobnosti o 
prejemniku, na primer podatki o bančnem 
računu.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Za upoštevanje prihodnjih sprememb 
zakonodaje držav članic in zakonodaje 
Unije glede vrst podjetij bi se Komisiji 
morale podeliti pristojnosti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe za posodabljanje seznama 
podjetij v Prilogi I in II. Uporaba 
delegirani aktov je potrebna za 
prilagajanje meril za določanje velikosti 
podjetij, saj s časom inflacija zmanjšuje 
njihovo dejansko vrednost. Zlasti je 
pomembno, da Komisija med 
pripravljalnimi deli opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. 
Da bi se zagotovila ustrezna in primerna 

(35) Za upoštevanje prihodnjih sprememb 
zakonodaje držav članic in zakonodaje 
Unije glede vrst podjetij bi se Komisiji 
morale podeliti pristojnosti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe za prilagajanje meril za določanje 
velikosti podjetij, saj s časom inflacija 
zmanjšuje njihovo dejansko vrednost, ter 
za sprejemanje mednarodnih 
računovodskih standardov. Uredbo (ES) 
št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi 
mednarodnih računovodskih standardov1

bi bilo treba ustrezno spremeniti. Zlasti je 
pomembno, da Komisija med 



PE483.725v02-00 8/18 PA\894666SL.doc

SL

raven razkritij plačil, ki jih ekstraktivna 
industrija in sektor izkoriščanja prvotnih 
gozdov namenijo vladam, in za 
zagotavljanje enotne uporabe te Direktive, 
bi se Komisiji morale podeliti pristojnosti 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe v zvezi s 
specifikacijami načela bistvenosti plačil.

pripravljalnimi deli opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. 
Da bi se zagotovila ustrezna in primerna 
raven razkritij plačil, ki jih ekstraktivna 
industrija in sektor izkoriščanja prvotnih 
gozdov namenijo vladam, in za 
zagotavljanje enotne uporabe te Direktive, 
bi se Komisiji morale podeliti pristojnosti 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe v zvezi s 
specifikacijami načela bistvenosti plačil.

_______________
1 UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisijo se pooblašča, da z 
delegiranimi akti v skladu s členom 42, 
posodablja seznam podjetij, zajetih v 
Prilogah I in II, iz odstavka 1.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „proizvodni stroški“ so nakupna cena 
surovine, potrošnega materiala in drugih 
stroškov, ki so neposredno povezani z 
zadevnim proizvodom. Ustrezen delež 
drugih stroškov, ki so posredno povezani z 
zadevnim proizvodom, se lahko vključi v 

(7) „proizvodni stroški“ so nakupna cena 
surovine, potrošnega materiala in drugih 
stroškov, ki so neposredno povezani z 
zadevnim proizvodom. Ustrezen delež 
drugih stroškov, ki so posredno povezani z 
zadevnim proizvodom, se vključi v obsegu, 
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obsegu, ki se nanaša na obdobje 
proizvodnje. Stroški distribucije niso 
vključeni;

ki se nanaša na obdobje proizvodnje. 
Stroški distribucije niso vključeni;

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Letni računski izkazi so sestavljena 
celota in za vsa podjetja zajemajo najmanj 
bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in 
pojasnila k računovodskih izkazom.

1. Letni računski izkazi so sestavljena 
celota in za vsa podjetja zajemajo najmanj 
bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, 
pojasnila k računovodskih izkazom in 
izkaz denarnih tokov.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Razširljiv jezik za poslovno poročanje 

(eXtensible Business Reporting 
Language).

1. Od 1. januarja 2018 se vsi 
računovodski izkazi pripravijo v 
razširljivem jeziku za poslovno poročanje 
(XBRL).
2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 42 za 
določitev oblike XBRL in načina izvajanja 
te določbe v državah članicah.  Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge pred 
sprejetjem delegiranega akta Komisiji izda 
mnenje o specifikacijah te oblike.
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3. Komisija skupaj z Evropskim organom 
za vrednostne papirje in trge pred 
sprejetjem delegiranih aktov ustrezno 
preuči možne oblike XBRL in izvede 
ustrezne preizkuse v vseh državah 
članicah.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) postavke v izkazu poslovnega izida in 
bilanci stanja so prikazane ob upoštevanju 
vsebine transakcije ali dogovora iz 
poročila;

(h) postavke v izkazu poslovnega izida in 
bilanci stanja so razvrščene in prikazane 
ob upoštevanju ne le pravne oblike, temveč 
tudi ekonomske vsebine transakcije ali 
dogovora iz poročila;

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) v letnih računovodskih izkazih se pri 
pripoznavanju, merjenju, prikazu in 
razkritju upošteva bistvenost nekaterih 
postavk.

(j) v letnih računovodskih izkazih se pri 
prikazu in razkritju upošteva bistvenost 
nekaterih postavk.

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice lahko dovolijo, da se 
nabavna cena ali proizvodni strošek zalog 
blaga iste kategorije in vseh zamenljivih 
postavk z naložbami vred izračuna na 
podlagi tehtanih povprečnih cen ali po 
„prvi noter, prvi ven“ (FIFO) metodi ali po 
kaki drugi podobni metodi.

8. Države članice lahko dovolijo, da se 
nabavna cena ali proizvodni strošek zalog 
blaga iste kategorije in vseh zamenljivih 
postavk z naložbami vred izračuna na 
osnovi tehtanih povprečnih cen ali po „prvi 
noter, prvi ven“ (FIFO) metodi, „zadnji 
noter, prvi ven“ (LIFO) metodi ali po kaki 
drugi podobni metodi.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 11 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določba je najboljša možna ocena 
odhodkov, za katere je verjetno, da bodo 
nastali, ali v primeru obveznosti vrednost, 
potrebna za njihovo poravnavo na dan 
bilance stanja.

Določba je najboljša možna objektivna
ocena odhodkov, za katere je verjetno, da 
bodo nastali, ali v primeru obveznosti 
vrednost, potrebna za njihovo poravnavo 
na dan bilance stanja.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Izkaz denarnih tokov

1. Računovodski izkazi vključujejo izkaze 
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denarnih tokov.
2. Izkaz denarnih tokov zagotavlja 
informacije subjekta o spremembah 
denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 
za poročevalno obdobje ter ločeno 
prikazuje spremembe poslovnih 
dejavnosti, naložbenih dejavnosti in 
finančnih dejavnosti. Izkaz ne sme biti 
starejši od šestih mesecev.
3. Odstavek 1 se ne uporablja za mala 
podjetja in skupine, kakor so opredeljena 
v členu 3(1) in členu 3(4).

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsi pomembni dogodki od konca 
poslovnega leta;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Podvajanje določbe iz člena 17(1)(f).

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Konsolidirani računovodski izkazi 
morajo pokazati sredstva, obveznosti, 
finančni položaj in poslovni izid podjetij, 
vključenih v konsolidacijo, kakor da bi bila 
eno podjetje.

7. Konsolidirani računovodski izkazi 
morajo pokazati sredstva, obveznosti, 
finančni položaj, denarne tokove in 
poslovni izid podjetij, vključenih v 
konsolidacijo, kakor da bi bila eno 
podjetje.
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Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ko se ta člen uporabi prvič, se 
pridruženo podjetje prikaže v konsolidirani 
bilanci stanja po znesku, ki ustreza deležu 
kapitala in rezerv pridruženega podjetja, ki 
ga predstavlja delež v kapitalu. Razlika 
med tem zneskom in knjigovodsko 
vrednostjo, izračunano v skladu s 
poglavjem 2 in 3, se posebej razkrije v 
konsolidirani bilanci stanja ali v pojasnilih 
h konsolidiranim računovodskim izkazom. 
Ta razlika se izračuna na datum, ko se ta 
metoda prvič uporabi.

2. Ko se ta člen uporabi prvič, se 
pridruženo podjetje prikaže v konsolidirani 
bilanci, in sicer:

(a) po svoji knjigovodski vrednosti, 
izračunani v skladu s poglavjema 2 in 3. 
Razlika med to vrednostjo in zneskom, ki 
ustreza deležu kapitala in rezerv, ki ga 
predstavlja delež v kapitalu, se posebej 
navede v konsolidirani bilanci stanja ali v 
pojasnilih h konsolidiranim 
računovodskim izkazom. Ta razlika se 
izračuna na datum, ko se ta metoda 
uporabi prvič; ali
(b) po znesku, ki ustreza deležu kapitala in 
rezerv pridruženega podjetja, ki ga 
predstavlja delež v kapitalu. Razlika med 
tem zneskom in knjigovodsko vrednostjo, 
izračunano v skladu s poglavjem 2 in 3, se 
posebej razkrije v konsolidirani bilanci 
stanja ali v pojasnilih h konsolidiranim 
računovodskim izkazom. Ta razlika se 
izračuna na datum, ko se ta metoda prvič 
uporabi.

Država članica lahko predpiše uporabo 
enega ali drugega načina iz točk (a) in 
(b). Konsolidirana bilanca stanja ali 
pojasnila k računovodskim izkazom mora 
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izkazati, ali je bila uporabljena točka (a) 
ali (b).

Poleg tega lahko države članice dovolijo 
ali zahtevajo izračun razlike na datum 
pridobitve delnic ali, ob pridobitvi v dveh 
ali več stopnjah, na dan, ko je podjetje 
postalo pridruženo podjetje.

Poleg tega lahko države članice za namene 
iz točk (a) in (b) dovolijo ali zahtevajo 
izračun razlike na datum pridobitve delnic 
ali, ob pridobitvi v dveh ali več stopnjah, 
na dan, ko je podjetje postalo povezano 
podjetje.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 37 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Zahteva iz odstavka 1 ne velja za 
podjetje ali subjekt, ki je v preteklem 
poslovnem letu ustvaril manj kot 500 
milijonov EUR čistega prometa.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Iz poročila so izključena vsa plačila, ki 
niso višja od 100.000 EUR, ali plačila, 
namenjena projektu, katerega skupni 
stroški znašajo manj kot 25 milijonov 
EUR.

Or. en
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Zahteva iz odstavka 1 ne velja za 
podjetje ali subjekt, ki je v preteklem 
poslovnem letu ustvaril manj kot 500 
milijonov EUR čistega prometa.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pregleda poročilo o izvajanju in 
učinkovitosti tega poglavja, predvsem 
glede obsega uporabe obveznosti poročanja 
in načina poročanja na podlagi projektov. 
Pregled upošteva tudi mednarodni razvoj in 
vplive na konkurenčnost ter zanesljivost 
oskrbe z energijo. Zaključi se najkasneje 
pet let po datumu začetka veljave te 
direktive. Poročilo se predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z 
zakonodajnim predlogom.

Komisija pregleda poročilo o izvajanju in 
učinkovitosti tega poglavja, predvsem 
glede obsega uporabe obveznosti poročanja 
in načina poročanja na podlagi projektov. 
Pregled upošteva tudi mednarodni razvoj in 
vplive na konkurenčnost ter zanesljivost 
oskrbe z energijo. Zaključi se najkasneje tri 
leta po datumu začetka veljave te direktive. 
Poročilo se predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z 
zakonodajnim predlogom.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Poglavje 9 a (novo) – Člen 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

POGLAVJE 9a
POROČANJE PO POSAMEZNIH 
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DRŽAVAH
Člen 41a

Poročanje po posameznih državah
1. Vse oblike podjetij iz Priloge 1 morajo 
pripraviti in objaviti dodatne izkaze po 
posameznih državah za svoje dejavnosti v 
drugih državah, če je izpolnjen kateri od 
naslednjih pogojev:
(a) zadevno podjetje posluje v državi, kjer 
ni bila določena pravna oseba;
(b) zadevno podjetje posluje v državi v 
obliki skupnega podjetja.
2. Izkaz po posameznih državah za vsako 
dejavnost in odstavka 1 vključuje:
(a) čisti promet,
(b) stroške prodaje (s popravki vrednosti),
(c) bruto dobiček ali izgubo,
(d) stroške distribucije ( s popravki 
vrednosti),
(e) upravne stroške  (s popravki 
vrednosti),
(f) druge prihodke iz poslovanja,
(g) popravke vrednosti v zvezi z 
finančnimi sredstvi in naložbami v 
gibljiva sredstva,
(h) dobiček ali izgubo pred obdavčitvijo,
(i) dobiček ali izgubo v poslovnem letu.
3. Izkazi po posameznih državah se 
pripravijo in objavijo glede na vsako 
državo, v kateri se izvajajo dejavnosti iz 
odstavka 1.
4. Izkazi po posameznih državah se 
pripravijo in objavijo enkrat na leto.
5. Zahteva iz tega člena ne velja za 
podjetje ali subjekt, ki je v preteklem 
poslovnem letu ustvarilo manj kot 500 
milijonov EUR čistega prometa.

Or. en
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Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 48a
Spremembe Uredbe (ES) št. 1606/2002

Uredba (ES) št. 1606/2002 se spremeni:
1. Člen 3(1) se nadomesti z naslednjim:
„1. Komisija z delegiranimi akti, 
sprejetimi v skladu s členom 5a, odloča o 
uporabi mednarodnih računovodskih 
standardov v Uniji.“
2. člen 6 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 6
Izvrševanje delegiranih pooblastil
1. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov pod pogoji 
iz tega člena.
Prenos pooblastila iz člena 3(1) se prenese 
na Komisijo za obdobje petih let od ...+.
3. Pooblastilo iz člena 3(1) lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekličeta. S 
sklepom o preklicu pooblastila preneha 
veljati pooblastilo iz navedenega sklepa. 
Preklic začne veljati dan po objavi sklepa 
v Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. 
Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.
4. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o tem hkrati uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 3(1), začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu v roku treh mesecev od 
uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta 
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pred iztekom tega roka tako Evropski 
parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 
ne bosta nasprotovala. To obdobje se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za tri mesece.“
3. Člen 7 se nadomesti z naslednjim:
„1. Komisiji pomaga računovodski 
regulativni odbor, v nadaljnjem besedilu 
"odbor". 
2. Komisija se redno povezuje z odborom 
in pristojnim odborom Evropskega 
parlamenta glede stanja tekočih projektov 
IASB in vseh pripadajočih dokumentov, 
ki jih IASB izda z namenom uskladitve 
stališč in omogočanja razprav v zvezi s 
sprejetjem standardov, ki lahko izhajajo iz 
teh projektov in dokumentov.
3. Komisija ustrezno in pravočasno 
poroča Odboru, če ne namerava 
predlagati sprejetja standarda.“
_________________
+ UL: vstaviti datum začetka veljavnosti te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na člene 6(2), 4 in 5 Uredbe 1606/2002 se bo ustrezno spremenilo.


