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Tema: Peticija Nr. 0068/2013 dėl Direktyvos 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų 
bendrovių metinių atskaitomybių, kurią pateikė Vokietijos pilietis Holger 
Bauermeister

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Direktyvą 78/660/EEB reikėtų atšaukti. Jis yra įsitikinęs, kad, 
nors pradinis direktyvos tikslas buvo geras, dabar ja naudojamasi pasipelnymo tikslais. Be to, 
trečiosios šalys gali prieiti prie įmonių duomenų. H. Bauermeister yra įsitikinęs, kad direktyva 
prieštaraujama lygybės principui, nes ne bendrovės, įskaitant dideles įmones, nepatenka į 
direktyvos taikymo sritį ir gali pasinaudoti šia padėtimi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

„Ketvirtojoje apskaitos direktyvoje nustatyta, kad tam tikrų ribotos atsakomybės įmonių 
metinių finansinių ataskaitų ir metinių ataskaitų pateikimas ir paskelbimas yra ypač svarbus jų 
narių ir trečiųjų šalių apsaugai, nes šių bendrovių veikla dažnai neapsiriboja jų nacionaline 
teritorija ir jos nesiūlo jokių saugiklių trečiosioms šalims, išskyrus jų grynojo turto sumą.

Be to, ketvirtąja apskaitos direktyva Bendrijoje nustatomi minimalūs vienodi teisiniai 
reikalavimai viešai skelbtinos finansinės informacijos apimčiai, kurių privalėtų laikytis 
tarpusavyje konkuruojančios bendrovės.
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Reikėtų pažymėti, kad Ketvirtoji apskaitos direktyva panaikinta 2013 m. birželio 26 d. 
priėmus Apskaitos direktyvą 2013/34/ES.

Naujojoje Apskaitos direktyvoje iš esmės patvirtinta ta pati tvarka dėl ataskaitų skelbimo kaip 
Ketvirtojoje apskaitos direktyvoje ir įvesta prievolė per pagrįstą laikotarpį paskelbti valdymo 
ataskaitą.

Taryba ir Europos Parlamentas į peticijos pateikėjo iškeltus klausimus atsižvelgė priimdami 
šią direktyvą ir svarstydami, kokia informacija turėtų būti atskleidžiama (ir kaip pasirinkti, 
kokią informaciją atskleisti).

Tiesą sakant, 31 straipsnyje numatyta ad hoc tvarka mažoms įmonėms, nes valstybės narės 
gali nuspręsti joms netaikyti prievolės skelbti pelno ir nuostolių ataskaitas bei valdymo 
ataskaitas. Naujojoje Apskaitos direktyvoje taip pat sumažintas finansinių ataskaitų pastabų 
turinys.

Taigi naujojoje Apskaitos direktyvoje mažoms įmonėms taisyklės supaprastintos, nes 
sumažintas informacijos, kurią reikia pateikti ir paskelbti, kiekis, todėl mažoms įmonėms 
sukuriama lengvesnė apskaitos tvarka.

Išvada

Remdamosi peticijoje pateikta informacija Komisijos tarnybos nemano, kad buvo pažeista ES 
teisė.“


