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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0068/2013, του Holger Bauermeister, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την οδηγία 78/660/ΕΟΚ περί των ετησίων λογαριασμών 
εταιρειών ορισμένων μορφών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η οδηγία 78/660/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί. Ισχυρίζεται ότι, ενώ 
αρχικά η πρόθεση ήταν καλή, η οδηγία εφαρμόζεται πλέον καταχρηστικά με στόχο την 
αποκόμιση κέρδους. Επιπλέον, έχει καταστεί δυνατή η πρόσβαση τρίτων μερών σε δεδομένα 
επιχειρήσεων. Ο κ. Bauermeister διατείνεται ότι η οδηγία αντίκειται στην αρχή της ισότητας, 
διότι οι οντότητες που δεν έχουν εταιρική μορφή, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων 
επιχειρήσεων, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και μπορούν να 
εκμεταλλευτούν το γεγονός αυτό.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες βάσει του άρθρου 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Η τέταρτη λογιστική οδηγία προβλέπει ότι η διάρθρωση και η δημοσίευση των ετήσιων 
λογαριασμών και των ετήσιων εκθέσεων ορισμένων επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των εταίρων και των τρίτων, καθότι οι 
δραστηριότητες των εταιριών αυτών συχνά επεκτείνονται πέρα από τα όρια του εθνικού τους 
εδάφους και παρέχουν ως μόνη εγγύηση έναντι των τρίτων την εταιρική τους περιουσία.

Επίσης, με την τέταρτη λογιστική οδηγία θεσπίζονται στην Κοινότητα ισοδύναμες ελάχιστες 
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νομικές προϋποθέσεις σχετικά με την έκταση των οικονομικών πληροφοριών που έρχονται 
στη δημοσιότητα από τις ανταγωνιστικές εταιρίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τέταρτη λογιστική οδηγία ακυρώθηκε από τη νέα λογιστική οδηγία 
2013/34/ΕΕ η οποία εγκρίθηκε στις 26 Ιουνίου 2013.

Η νέα λογιστική οδηγία θεσπίζει ουσιαστικά το ίδιο καθεστώς με την τέταρτη λογιστική 
οδηγία όσον αφορά τη δημοσίευση και εισάγει την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης 
διαχείρισης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Τα ζητήματα που έθεσε ο αναφέρων λήφθηκαν υπόψη από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατά την έγκριση της οδηγίας και κατά την εξέταση των προς δημοσίευση 
πληροφοριών (και της επιλογής των προς δημοσίευση πληροφοριών).

Στην πραγματικότητα, το άρθρο 31 προβλέπει ένα καθεστώς ad hoc για τις μικρές 
επιχειρήσεις, καθώς τα κράτη μέλη μπορεί να εξαιρούν τις εν λόγω επιχειρήσεις από την 
υποχρέωση δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων χρήσης και των εκθέσεων διαχείρισης. Η 
νέα λογιστική οδηγία μειώνει επίσης το περιεχόμενο των σημειώσεων επί των οικονομικών 
καταστάσεων.

Επομένως, η νέα λογιστική οδηγία απλουστεύει τους κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις 
μέσω της μείωσης του όγκου των πληροφοριών που πρέπει να αρχειοθετηθούν και να 
δημοσιευθούν, δημιουργώντας ένα ελαφρύτερο λογιστικό καθεστώς για τις μικρές 
επιχειρήσεις.

Συμπέρασμα

Επί τη βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν στην αναφορά, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής δεν θεωρούν ότι υπάρχει παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας.


