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Suġġett: Petizzjoni 0068/2013, imressqa minn Holger Bauermeister, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar id-Direttiva 78/660/KEE dwar il-kontijiet annwali ta’ ċerti 
tipi ta’ kumpanniji

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jargumenta li d-Direttiva 78/660/KEE għandha tiġi rrevokata. Huwa jsostni li 
filwaqt li kellha intenzjonijiet tajbin ħafna fil-bidu, id-Direttiva issa qed tiġi abbużata għal 
skopijiet ta’ flus. Barra minn hekk, partijiet terzi issa jistgħu jiksbu aċċess għad-dejta tal-
intrapriżi. Is-Sur Bauermeister isostni li d-Direttiva tmur kontra l-prinċipju tal-ugwaljanza 
minħabba li entitajiet li mhumiex kumpanniji, li jinkludu intrapriżi kbar, jaqgħu barra mill-
ambitu ta’ dak li huwa stabbilit fid-Direttiva u jistgħu jisfruttaw din is-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2013

Ir-Raba’ Direttiva dwar il-Kontabbiltà tipprevedi li l-preżentazzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ 
kontijiet u rapporti annwali ta’ ċerti intrapriżi b’responsabbiltà limitata huma ta’ importanza 
speċjali għall-protezzjoni tal-membri u l-partijiet terzi, peress li l-attivitajiet ta’ dawn il-
kumpanniji ta’ spiss jestendu lil hinn mill-fruntieri tat-territorji nazzjonali tagħhom u ma 
joffru l-ebda salvagwardja lill-partijiet terzi lil hinn mill-ammonti tal-assi netti tagħhom.

Barra minn hekk ir-Raba’ Direttiva dwar il-Kontabbiltà tistabbilixxi fil-Komunità rekwiżiti 
legali minimi u ekwivalenti fir-rigward tal-ammont ta’ informazzjoni finanzjarja li għandha 
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tkun disponibbli għall-pubbliku mill-kumpanniji li huma f’kompetizzjoni ma’ xulxin.

Għandu jiġi nnutat li r-Raba’ Direttiva dwar il-Kontabbiltà ġiet imħassra mid-Direttiva dwar 
il-Kontabbiltà l-ġdida 2013/34/UE adottata fis-26 ta’ Ġunju 2013.

Id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà l-ġdida tadotta essenzjalment l-istess reġim bħar-Raba’ 
Direttiva dwar il-Kontabbiltà fir-rigward tal-pubblikazzjoni u tintroduċi obbligu li r-rapport 
tal-ġestjoni jiġi ppubblikat f’perjodu ta’ żmien raġonevoli.

Il-punti mqajma mill-petizzjonant tqiesu mill-Kunsill u l-Parlament Ewropew fl-adozzjoni 
tad-Direttiva u fil-kunsiderazzjoni tal-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata (u l-għażla tal-
informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata).

Fil-fatt, l-Artikolu 31 jipprevedi reġim ad hoc għall-intrapriżi ż-żgħar peress li l-Istati Membri 
jistgħu jeżentawhom mill-obbligu li jippubblikaw il-kontijiet ta’ qligħ u telf u r-rapporti tal-
ġestjoni tagħhom. Id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà l-ġdida tnaqqas ukoll il-kontenut tan-noti 
għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji.

Għalhekk, id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà l-ġdida tissemplifika r-regoli għall-intrapriżi ż-
żgħar billi tnaqqas l-ammont ta’ informazzjoni li trid tiġi ffaljata u ppubblikata, fejn toħloq 
reġim ta’ kontabbiltà eħfef għall-intrapriżi ż-żgħar.

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta fil-petizzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni ma 
jikkunsidrawx li seħħ ksur tal-liġi tal-UE.


