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Tárgy: Holger Bauermeister német állampolgár által benyújtott 0068/2013. számú 
petíció a meghatározott jogi formájú gazdasági társaságok éves 
beszámolójáról szóló 78/660/EGK tanácsi irányelvről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a 78/660/EGK irányelvet vissza kellene vonni. Azt állítja, hogy 
bár az eredeti szándék jó, az irányelvvel pénzszerzés céljából visszaélnek. Ráadásul harmadik 
felek hozzáférhetnek a vállalkozások adataihoz. A petíció benyújtója szerint az irányelv 
ellentmond az egyenlőség elvének, mivel az irányelvben meghatározott jogi formájú 
társaságoktól eltérő jogi formájú társaságokra (például a nagyvállalkozásokra) nem terjed ki 
az irányelv hatálya, és ezek ki tudják használni ezt a helyzetet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. december 19.

A negyedik számviteli irányelv akként rendelkezik, hogy egyes korlátolt felelősségű 
vállalkozások éves beszámolóinak és üzleti jelentéseinek felépítése és közzététele különösen 
fontos a tagok és harmadik felek védelme szempontjából, mivel e vállalkozások gyakran 
országhatárokon átnyúló tevékenységet folytatnak, és nettó eszközeiken túlmenően nem 
nyújtanak semmilyen biztosítékot a harmadik felek számára.
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Ezen túlmenően a negyedik számviteli irányelv a Közösségen belül azonos jogi 
minimumkövetelményeket állapít meg azoknak a pénzügyi információknak a körét illetően, 
amelyeket az egymással versenyben álló társaságoknak a nyilvánosság rendelkezésére kell 
bocsátaniuk.

Meg kell jegyezni, hogy a negyedik számviteli irányelvet a 2013. június 26-án elfogadott 
2013/34/EU új számviteli irányelv hatályon kívül helyezte.

Az új számviteli irányelv a közzététel tekintetében lényegében a negyedik számviteli 
irányelvvel azonos rendszert fogadott el, bevezette továbbá a vezetés beszámolójának ésszerű 
időn belüli közzétételének kötelezettségét.

A petíció benyújtója által felvetett szempontokat a Tanács és az Európai Parlament az 
irányelv elfogadása, valamint a közzéteendő információk vizsgálata (és a közzéteendő 
információk kiválasztása) során figyelembe vette.

Tény, hogy a 31. cikk egy ad hoc rendszert irányoz elő a kisvállalkozások számára, mivel a 
tagállamok ezeket mentesíthetik az eredménykimutatás és a vezetőség beszámolójának 
közzétételére irányuló kötelezettség alól. Az új számviteli irányelv a pénzügyi 
kimutatásokhoz mellékelt megjegyzések tartalmát is szűkíti.

Ezáltal az új számviteli irányelv a benyújtandó és közzéteendő információk körének szűkítése 
révén leegyszerűsíti a kisvállalkozásokra irányadó szabályokat, és rájuk vonatkozóan egy 
enyhébb számviteli rendszert hoz létre.

Következtetés

A petícióban rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság szervezeti egységeinek 
véleménye szerint az uniós jogot nem sértették meg.


