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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0068/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Holger 
Bauermeister, par Direktīvu 78/660/EEK par noteiktu veidu sabiedrību gada 
pārskatiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Direktīva 78/660/EEK būtu jāatceļ. Viņš apgalvo, ka, lai 
gan direktīva sākotnēji bija labi iecerēta, tā pašlaik tiek ļaunprātīgi izmantota, lai gūtu peļņu.
Turklāt uzņēmumu dati ir pieejami trešās pusēm. H. Bauermeister apgalvo, ka direktīva ir 
pretrunā vienlīdzības principam, jo direktīvas noteikumi netiek piemēroti vienībām, kas nav 
uzņēmumi, tostarp lielām vienībām, un tāpēc tās var izmantot šo situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 4. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Ceturtā grāmatvedības direktīva paredz, ka atsevišķu uzņēmumu ar ierobežotu atbildību gada 
pārskatu un gada ziņojumu iesniegšana un publicēšana ir īpaši svarīga iesaistīto personu un 
trešo pušu aizsardzībai, jo šo uzņēmumu darbība bieži vien pārsniedz to dibināšanas valstu 
robežas un tie neparedz trešām pusēm nodrošinājumu, kas pārsniedz to neto aktīvu summas.

Turklāt Ceturtajā grāmatvedības direktīvā ir noteiktas obligātās līdzvērtīgās Kopienas 
juridiskās prasības attiecībā uz apmēru, kādā savstarpēji konkurējoši uzņēmumi dara publiski 
pieejamu finanšu informāciju.
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Ir jāatzīmē, ka Ceturtā grāmatvedības direktīva ir atcelta ar jauno 2013. gada 26. jūnijā 
pieņemto Direktīvu 2013/34/ES.

Jaunā Grāmatvedības direktīva pamatos paredz tādu pašu publicēšanas kārtību kā Ceturtā 
grāmatvedības direktīva, bet ar to tiek noteikts pienākums pieņemamā laikposmā publicēt 
vadības ziņojumus.

Lūgumraksta iesniedzēja izvirzītos jautājumus Padome un Eiropas Parlaments ņēma vērā, 
pieņemot minēto direktīvu un apsverot atklājamo informāciju (un atklājamās informācijas 
izvēli).

Faktiski jaunās direktīvas 31. pants maziem uzņēmumiem paredz ad hoc režīmu, jo 
dalībvalstis var tos atbrīvot no pienākuma publicēt peļņas un zaudējumu pārskatus un vadības 
ziņojumus. Jaunajā Grāmatvedības direktīvā ir arī samazināts finanšu pārskatu piezīmju 
saturs.

Līdz ar to minētā direktīva vienkāršo maziem uzņēmumiem piemērojamos noteikumus, 
samazinot iesniedzamās un publicējamās informācijas apmēru un tādējādi atvieglojot tiem 
uzskaites režīmu.

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, Komisijas dienesti neuzskata, ka ir noticis 
ES tiesību aktu pārkāpums.


