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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0068/2013, adresată de Holger Bauermeister, de cetățenie germană, 
referitoare la Directiva 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor forme 
de societăți comerciale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că Directiva 78/660/CEE ar trebui abrogată. Acesta pretinde că, deși 
obiectivul inițial al directivei era lăudabil, în prezent aceasta este folosită în mod abuziv în 
scopuri financiare. Mai mult decât atât, terții pot obține acces la datele întreprinderilor. 
Domnul Bauermeister susține că directiva contravine principiului egalității, deoarece unele 
entități diferite de societățile comerciale, inclusiv întreprinderi mari, nu intră în domeniul de 
aplicare al directivei și pot exploata astfel această situație.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013

Conform celei de-a patra Directive contabile prezentarea și publicarea conturilor anuale și a 
rapoartelor anuale ale anumitor întreprinderi cu răspundere limitată are o importanță deosebită 
pentru protecția membrilor și a terților, întrucât activitățile acestor companii depășesc adesea 
granițele naționale și nu oferă terților garanții peste valoarea activului lor net. 

Mai mult decât atât, cea de-a patra Directivă contabilă stabilește, în cadrul Uniunii, condiții 
juridice echivalente minime în ceea ce privește amploarea informațiilor financiare care ar 
trebui puse la dispoziția publicului de către societățile comerciale concurente.
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Trebuie notat faptul că cea de-a patra Directivă contabilă a fost abrogată de noua Directivă 
contabilă 2013/34/UE adoptată la 26 iunie 2013.

Astfel, noua Directivă contabilă prevede, în esență, același regim ca cea de-a patra Directivă 
contabilă în ceea ce privește publicarea datelor și introduce obligația de publicare a raportului 
privind gestiunea într-un interval de timp rezonabil. 

Aspectele menționate de petiționar au fost luat în calcul de Consiliu și de Parlamentul 
European în momentul adoptării directivei și al analizei tipului de informații care trebuie 
transmise (și al alegerii tipului de informații care trebuie transmise). 

De fapt, articolul 31 prevede un regim ad hoc pentru întreprinderile mici întrucât statele 
membre le pot scuti de obligația de publicare a conturilor de profit și pierdere și a rapoartelor 
privind gestiunea. Noua Directivă contabilă reduce, de asemenea, conținutul notelor 
explicative la situațiile financiare.

Astfel, noua Directivă contabilă simplifică regulile pentru întreprinderile mici prin reducerea 
cantității de informații care trebuie completată și publicată, creând astfel un regim de 
contabilitate mai clar pentru acestea. 

Concluzie

Pe baza informațiilor puse la dispoziție în această petiție, serviciile Comisiei nu consideră că a 
fost încălcată legislația europeană.


