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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Kuntest  

Fil-25 ta' Ottubru 2011 il-Kummissjoni ppubblikat proposta li tissostitwixxi u temenda d-

Direttivi dwar il-Kontabilità (78/660/KEE u 83/349/KEE) bl-iskop speċifiku li tnaqqas il-piż 

amministrattiv għall-kumpaniji ż-żgħar.  

Iż-żewġ Direttivi dwar il-Kontabilità ilhom fis-seħħ għal dawn l-aħħar 30 sena u jipprevedu 

ġabra kompluta ta' regoli dwar il-preparazzjoni u l-kontenut tar-rapporti finanzjarji statutorji. 

Minn mindu l-kumpaniji elenkati saru soġġetti għar-regolamentazzjoni IAS, jiġifieri mill-

2005, l-SMEs saru b'fatt id-destinatarji ewlenin tad-Direttivi dwar il-Kontabilità.  

Il-proposta tal-Kummissjoni timmira li tissostitwixxi ż-żewġ Direttivi b'Direttiva unika aktar 

adatta għall-eżiġenzi tal-lum u ta' għada kemm tal-awturi kif ukoll tal-utenti tar-rapporti 

finanzjarji. Il-proposta inkwistjoni hija kumplementari għal dik tal-2009 dwar ir-rapporti 

finanzjarji tal-mikroentitajiet, adottata mill-Parlament Ewropew fit-13 ta' Diċembru 2011. 

Wara l-valutazzjoni tal-impatt li saret fil-perjodu 2009-2011, il-Kummissjoni timmira li 

tnaqqas sal-2012 il-piż amministrattiv b'25 % u tipprevedi tfaddil potenzjali ta' 

EUR 1.5 biljun fis-sena favur il-kumpaniji kollha li jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-

Direttiva. 

Ir-rapporteur biħsiebu jiġbed l-attenzjoni partikolarment dwar il-punti li ġejjin: 

Kunsiderazzjonijiet 

L-ewwel nett, għal dak li għandu x'jaqsam mal-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta, ir-

rapporteur iqis li limitu usa', armonizzat fit-territorju kollu tal-UE, jgħin lill-kumpaniji ż-

żgħar (Artikolu 3) jibbenefikaw minn kundizzjonijiet ekwivalenti fl-UE kollha. Ir-rapporteur 

huwa favur il-limitazzjoni tal-oqsma kontabilistiċi fl-annessi u ta' ebda ħtieġa ta' awditjar 

statutorju. 

Fir-rigward tal-kumpaniji medji u kbar ir-rapporteur jappoġġa l-proposta dwar il-limitu, iżda 

iqis li dawn iridu jkunu meħtieġa jħejju rapport tal-flussi tal-flus obbligatorju, li jkun 

jiggarantixxi, minn naħa, informazzjoni suffiċjenti u f'waqtha dwar il-qagħda ta' kumpanija u, 

mill-oħra, ġestjoni aħjar tal-likwidità tal-banek li jiffinanzjaw dawk il-kumpaniji. L-awditjar 

obbligatorju u perjodiku tar-rapport tal-flussi tal-flus aktarx ikun jikkostitwixxi, 

partikolarment, kollegament mal-valutazzjoni tal-flussi ta' dħul ta' flus tal-banek skont ir-

Rekwiżit il-ġdid ta' Kopertura tal-Likwidità ta' Basel III / CRR.  

Ir-rapporteur huwa favur ħafna l-proposti tal-Kummissjoni intiżi li jnaqqsu l-formalitajiet 

burokratiċi u jqis li semplifikazzjoni ulterjuri għadha possibbli. Xi proposti tal-Kummissjoni, 

ifformulati attwalment, għandhom l-għan li jneħħu d-diskrezzjonalità nazzjonali, imma jkunu 

onerużi għall-industrija fl-Istati Membri. Għalhekk ir-rapporteur jissuġġerixxi li tinżamm id-

diskrezzjonalità nazzjonali, billi ma jidhirx li t-tneħħija tagħha żżid valur lill-proċess, u lanqas 

lir-rapporti finanzjarji stess tal-kumpaniji. 
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Ir-rapporteur jappoġġa d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tintroduċix l-Istandard 

Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju (IFRS) għall-SMEs. Id-Direttiva dwar il-

Kontabilità armonizzata se tiggarantixxi li fl-Ewropa jiġi implimentat standard effikaċi għall-

SMEs, li jirrifletti wkoll l-ispeċifiċità tad-dritt soċjetarju  Ewropew. 

Ir-rapporteur huwa favur l-introduzzjoni tal-obbligu ta' tħejjija tar-rapporti finanzjarji bl-użu 

tal-format elettroniku b'ħafna skopijiet: il-lingwaġġ universali għar-rappurtar finanzjarju 

(XBRL - eXtensible Business Reporting Language), kif il-Parlament diġà kien talab fl-

imgħoddi fir-riżoluzzjonijiet dwar "Segwitu tal-proċess ta' Lamfalussy - L-istruttura futura 

tal-moniteraġġ (2008/2148(INI))" u dwar l-"Att dwar in-Negozji ż-Żgħar (2008/2237(INI))". 

Jemmen li l-għadd ta' vantaġġi ta' format elettroniku armonizzat jistgħu jikkontribwixxu biex 

tinħoloq sistema ta' rappurtar unika użata f'oqsma oħrajn, pereżempju f'dak tat-tassazzjoni. 

Madankollu, l-obbligatorjetà tal-XBRL taf tkun pjuttost oneruża għal ħafna kumpaniji żgħar, 

għalhekk ir-rapporteur jissuġġerixxi li tiġi introdotta wara fażi adegwata ta' preparazzjoni (bl-

involviment anki tal-AETS) mill-2018.  

Għall-kumpaniji l-kbar u l-entitajiet ta' interess pubbliku li joperaw fis-settur tal-industrija 

estrattiva jew li jużaw żoni forestali primarji (Rappurtar dwar pagamenti favur il-gvernijiet), 

il-Kummissjoni tipproponi l-introduzzjoni ta' obbligi ġodda ta' rappurtar ibbażati fuq il-pajjiżi 

u fuq il-proġetti. Ir-rapporteur ġeneralment jappoġġa l-objettivi tal-Kummissjoni intiżi li jżidu 

t-trasparenza fl-ambitu tal-isfruttament tar-riżorsi naturali; iżda jqis li għandu jintgħażel 

approċċ ibbilanċjat. Għaldaqstant jissuġġerixxi li jiġi limitat l-kamp ta' applikazzjoni ta' din 

id-dispożizzjonijiet għall-kumpaniji u għall-entitajiet il-kbar definiti permezz ta' limitu 

minimu bbażat fuq l-irduppjar tal-limiti minimi normali għall-SMEs. Barra mill-proposti 

leġiżlattivi r-rapporteur jixtieq iqis wkoll l-Inizjattiva għat-trasparenza tal-industriji estrattivi 

(EITI), li attwalment hija magħmula minn 35 pajjiż, ħadd minnhom mhu Stat Membru tal-UE, 

u jixtieq jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri fuq approċċ komuni 

possibbli f'livell ta' UE fil-konfront ta' din l-inizjattiva. 

Bl-iskop li tiżdied it-trasparenza tal-akbar kumpaniji u tal-operazzjonijiet transkonfinali 

tagħhom fil-qasam mhux estrattiv, ir-rapporteur jissuġġerixxi l-introduzzjoni ta' rappurtar 

pajjiż pajjiż (CBCR - country-by-country reporting) li jkun fih dejta finanzjarja kruċjali tal-

pajjiżi li fihom il-kumpaniji joperaw mingħajr sussidjarji (jew entitajiet ġuridiċi separati) jew 

f'impriżi konġunti. Il-kamp ta' applikazzjoni għandu jkun limitat bħal għall-kumpaniji tal-

industrija estrattiva. 

 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 

Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

 

Emenda  1 



 

AD\909532MT.doc 5/30 PE483.725v04-00 

 MT 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Ir-rapporti finanzjarji annwali 

għandhom jagħtu stampa vera u ġusta tal-

assi u l-obbligazzjonijiet ta' impriża, il-

pożizzjoni finanzjarja u l-profitt jew it-telf. 

Għal dan il-għan għandu jiġi preskritt u 

stabilit format obbligatorju għall-karta 

bilanċjali u r-rapport tal-introjtu u l-

kontenut minimu tan-noti għar-rapporti 

finanzjarji u r-rapport maniġerjali. Skont il-

prinċipju ta' "aħseb l-ewwel fiż-żgħir", ir-

rekwiżiti mandatorji għall-impriżi ż-żgħar 

għandhom ikunu totalment armonizzati fil-

leġiżlazzjoni. Sabiex jiġu evitati piżijiet 

sproporzjonati fuq dawn l-entitajiet, l-Istati 

Membri ma għandhomx ikunu intitolati 

jeħtieġu l-preżentazzjoni ta' informazzjoni 

ulterjuri. L-Istati Membri jistgħu 

madankollu jimponu aktar rekwiżiti fuq 

impriżi medji u kbar. 

(6) Ir-rapporti finanzjarji annwali 

għandhom jagħtu stampa vera u ġusta tal-

assi u l-obbligazzjonijiet ta' impriża, il-

pożizzjoni finanzjarja u l-profitt jew it-telf. 

L-istampa veritiera u ġusta hija l-

istandard minimu tal-preżentazzjoni tal-

kontijiet li tippermetti l-qadi tad-dmirijiet 

tad-diretturi tal-kumpanija, li tinkludi li l-

kumpanija tkun kapaċi żżomm 

kundizzjoni ta' kontinwità operattiva billi 

l-attiv nett fil-karta bilanċjali tagħha jkun 

biżżejjed biex jissodisfa l-interess tal-

kredituri1. Dak it-test jitlob li l-attiv ma 

jkunx rappreżentat f'livell ogħla mill-

ammonti realizzabbli u li jiġi inkluż il-

passiv prospettiv impliċitu u kontinġenti. 

Għandu wkoll jiġi preskritt u stabbilit 

format obbligatorju għall-karta bilanċjali u 

r-rapport tal-introjtu u l-kontenut minimu 

tan-noti għar-rapporti finanzjarji u r-

rapport maniġerjali. Skont il-prinċipju ta' 

"aħseb l-ewwel fiż-żgħir", ir-rekwiżiti 

mandatorji għall-impriżi ż-żgħar 

għandhom ikunu totalment armonizzati fil-

leġiżlazzjoni. Sabiex jiġu evitati piżijiet 

sproporzjonati fuq dawn l-entitajiet, l-Istati 

Membri ma għandhomx ikunu intitolati 

jeħtieġu l-preżentazzjoni ta' informazzjoni 

ulterjuri. L-Istati Membri jistgħu 

madankollu jimponu aktar rekwiżiti fuq 

impriżi medji u kbar. 

 __________________ 

 1 Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, kawża 

Tomberger C-234/94 tas-

27 ta' Ġunju 1996, u kawża DE + ES 

Bauunternehmung C-275/97 tal-

14 ta' Settembru 1999. Ara wkoll l-

Artikolu 15 tat-Tieni 

Direttiva 2006/68/KE, li wkoll tistabbilixxi 

test biex jiġi aċċertat jekk ikunx jista' 

jitħallas dividend. 
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Ġustifikazzjoni 

Tinħtieġ kjarifika fir-rigward ta' xi tfisser fid-dritt l-"istampa veritiera u ġusta" billi ddaħħlet 

konfużjoni f'diversi aspetti b'mod li jkunu inkonsistenti mat-tifsira attwali fid-dritt. Dawn l-

inkonsistenzi huma superfluwi għar-rekwiżit tal-istampa veritiera u ġusta u jiffrustraw il-

ħtiġijiet funzjonali tal-kontijiet li jiddependu fuqha. Il-Kummissjoni żbaljat meta assumiet li l-

istampa veritiera u ġusta hija prodott tal-istandards li jiġu segwiti meta fil-fatt hija standard 

fundamentali fiha nnifisha. 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) L-impriżi żgħar, medji u kbar 

għandhom jiġu ddefiniti u distinti 

b'referenza għall-assi totali, il-fatturat u n-

numru medju ta' impjegati, minħabba li 

dawn l-elementi ġeneralment jipprovdu 

evidenza oġġettiva tad-daqs ta' impriża. 

(7) L-impriżi mikro, żgħar, medji u kbar 

għandhom jiġu ddefiniti u distinti 

b'referenza għall-assi totali, il-fatturat u n-

numru medju ta' impjegati, minħabba li 

dawn l-elementi ġeneralment jipprovdu 

evidenza oġġettiva tad-daqs ta' impriża. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (12a) L-impriżi medji u kbar għandhom 

jinħtieġu jippreparaw rapporti tal-flussi 

tal-flus, li jiggarantixxu l-għoti ta' 

informazzjoni suffiċjenti u f'waqtha dwar 

il-qagħda ta' kumpaniji u ġestjoni aħjar 

tal-likwidità għal dawk il-banek li 

jiffinanzjaw dawk il-kumpaniji. 
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Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) L-impriżi assoċjati għandhom jiġu 

inklużi fl-kontijiet konsolidati permezz tal-

metodu tal-ekwità. L-Istati Membri għandu 

jkollhom id-dritt li jippermettu jew li jesiġu 

li impriża b'kontroll konġunt tkun 

konsolidata b'mod proporzjonali fir-

rapporti finanzjarji konsolidati. 

(24) L-impriżi assoċjati għandhom jiġu 

inklużi fl-kontijiet konsolidati permezz tal-

metodu tal-ekwità jew permezz tal-metodu 

tal-valur skont il-kotba. L-Istati Membri 

għandu jkollhom id-dritt li jippermettu jew 

li jesiġu li impriża b'kontroll konġunt tkun 

konsolidata b'mod proporzjonali fir-

rapporti finanzjarji konsolidati. 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 27 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) L-Istati Membri huma mħeġġa ferm 

li jiżviluppaw sistemi ta' pubblikazzjoni 

elettronika li jippermettu lill-impriżi 

jippreżentaw id-dejta kontabilistika, 

inklużi r-rapporti finanzjarji statutorji, 

darba waħda biss u f'forma li tippermetti 

li diversi utenti jaċċessaw u jużaw id-dejta 

b'mod faċli. Sistemi bħal dawn, 

madankollu, m'għandhomx ikunu onerużi 

għall-impriżi żgħar u medji. 

(27) Format elettroniku armonizzat għar-

rappurtar ikun ferm ta' benefiċċju għall-

impriżi stabbiliti fl-Unjoni, billi jkun 

jiffaċilita l-ħolqien ta' sistema ta' 

rappurtar unika li tista' tintuża wkoll 

minn utenti f'oqsma oħrajn. 

Għaldaqstant, il-preparazzjoni ta' rapport 

finanzjarji bil-lingwaġġ universali għar-

rappurtar finanzjarju (eXtensible 

Business Reporting Language - XBRL) 

għandha tkun obbligatorja mill-

1 ta' Jannar 2018, wara jkun għadda 

perjodu ta' żmien xieraq għall-

preparazzjoni u t-testjar. Il-ħolqien ta' tali 

sistema, madankollu, m'għandux ikun 

oneruż għall-impriżi żgħar u medji. 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 32 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) Sabiex ikun dispost għal trasparenza 

mtejba tal-pagamenti magħmula lill-

gvernijiet, impriżi kbar u entitajiet ta' 

interess pubbliku li jkunu attivi fl-

industrija estrattiva jew fil-ħsad tal-foresti 

primarji għandhom jiddivulgaw f'rapport 

separat fuq bażi annwali pagamenti 

materjali magħmula lill-gvernijiet fil-

pajjiżi fejn joperaw. Tali impriżi jkunu 

attivi f'pajjiżi rikki fir-riżorsi naturali, 

partikolarment minerali, żejt, gass 

naturali kif ukoll foresti primarji. Ir-

rapport għandu jinkludi t-tipi ta' pagamenti 

komparabbli għal dawk divulgati minn 

impriża li tipparteċipa fl-Inizjattiva tal-

Industriji Estrattivi (Extractive Industry 

Transparency Initiative, EITI). L-inizjattiva 

hija wkoll komplimentari għall-Pjan ta' 

Azzjoni FLEGT tal-UE (l-Infurzar, 

Governanza u Kummerċ tal-Liġi Forestali) 

u r-Regolament tal-Injam li jeħtieġ il-

kummerċjanti tal-prodotti tal-injam 

jeżerċitaw diliġenzadovuta sabiex jiġi 

pprevenut li jidħol injam illegali fis-suq 

tal-UE. 

(32) Sabiex ikun dispost għal trasparenza 

mtejba tal-pagamenti magħmula lill-

gvernijiet, l-impriżi kbar u l-entitajiet ta' 

interess pubbliku għandhom jirrappurtaw 

fuq bażi annwali l-attivitajiet f'kull pajjiż 

fih joperaw, inklużi pagamenti magħmula 

lill-gvernijiet. Il-limitu minimu li 

jiddetermina l-impriżi u l-entitajiet ta' 

interess pubbliku bħala kbar għandu jkun 

ibbażat fuq l-irduppjar tal-limitu minimu 

għall-SMEs fid-definizzjoni standard tal-

UE. Ir-rapport għandu jkun suġġett għal 

awditjar statutorju u jinkludi t-tipi ta' 

pagamenti komparabbli għal dawk 

divulgati minn impriża li tipparteċipa fl-

Inizjattiva tal-Industriji Estrattivi 

(Extractive Industry Transparency 

Initiative, EITI). L-inizjattiva hija wkoll 

komplimentari għall-Pjan ta' Azzjoni 

FLEGT tal-UE (l-Infurzar, Governanza u 

Kummerċ tal-Liġi Forestali) u r-

Regolament tal-Injam li jeħtieġ il-

kummerċjanti tal-prodotti tal-injam 

jeżerċitaw diliġenza dovuta sabiex jiġi 

pprevenut li jidħol injam illegali fis-suq 

tal-UE. 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 33 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Ir-rapporti għandhom iservu biex 

jiffaċilitaw lill-gvernijiet ta' pajjiżi rikki fir-

riżorsi fl-implimentazzjoni tal-Prinċipji u 

Kriterji tal-EITI u jirrapportaw liċ-ċittadini 

tagħhom il-pagamenti li tali gvernijiet 

jirċievu mill-impriżi attivi fl-industrija 

estrattiva jew ħassada ta' foresti primarji 
li joperaw fil-ġuriżdizzjoni tagħhom. Ir-

rapport għandu jinkorpora d-

divulgazzjonijiet abbażi tal-pajjiż u tal-

(33) Ir-rapporti għandhom iservu biex 

jiffaċilitaw lill-gvernijiet ta' pajjiżi rikki fir-

riżorsi fl-implimentazzjoni tal-Prinċipji u 

Kriterji tal-EITI u jirrapportaw liċ-ċittadini 

tagħhom il-pagamenti li tali gvernijiet 

jirċievu mill-impriżi li joperaw fil-

ġuriżdizzjoni tagħhom. Fil-każ ta' impriżi 

attivi fl-industrija estrattiva jew tal-qtugħ 

ta' siġar ta' foresti primarji r-rapport 
għandu jinkorpora d-divulgazzjonijiet 
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proġett, fejn proġett jitqies fil-livell l-aktar 

baxx ta' unità ta' rapportar operazzjonali 

li fih l-impriża tħejji rapporti maniġerjali 

interni regolari, bħal konċessjoni, baċin 

ġeografiku, eċċ, u fejn il-pagamenti jkunu 

attribwiti għal tali proġetti. Fid-dawl tal-

objettiv kumplessiv tal-promozzjoni ta' 

governanza tajba f'dawn il-pajjiżi, il-

materjalità tal-pagamenti li jiġu 

rrapportati għandha tiġi vvalutata b'rabta 

mal-gvern riċevent. Jistgħu jinħasbu 

kriterji varji dwar il-materjalità, bħal 

pagamenti ta' ammont assolut, jew livell 

limitu ta' persentaġġ (bħal pagamenti 

f'eċċess fuq persentaġġ tal-PDG tal-pajjiż) 

u dawn jistgħu jiġu ddefiniti permezz ta' 

att delegat. Ir-reġim ta' rapportar għandu 

jkun soġġett għal rieżami u rappport mill-

Kummissjoni fi żmien ħames snin mid-

dħul fis-seħħ tad-Direttiva. Ir-rieżami 

għanu jqis l-effikaċja tar-reġim u jqis l-

iżviluppi internazzjonali inkluż 

kwistjonijiet ta' kompetittività u sigurtà tal-

enerġija. Ir-rieżami għandu wkoll iqis l-

esperjenza tal-fassala u l-utenti tal-

informazzjoni dwar il-pagamenti u jqis 

jekk ikunx xieraq li tiġi inkluża 

informazzjoni addizzjonali dwar il-

pagament bħar-rati ta' taxxa effettivi u d-

dettalji tar-riċevent, bħal informazzjoni 

dwar il-kont bankarju. 

abbażi tal-pajjiż u tal-proġett, fejn proġett 

jitqies bħala kuntratt, liċenza, kirja jew 

ftehim legali ieħor li fl-ambitu tiegħu 

topera impriża, u li minnu l-passiv 

speċifiku tagħha jirriżulta u fejn il-

pagamenti jkunu attribwiti għal tali 

proġetti. Fid-dawl tal-objettiv kumplessiv 

tal-promozzjoni ta' governanza tajba 

f'dawn il-pajjiżi, il-pagamenti lil kull 

gvern għandhom ikunu rappurtati meta l-

ammont totali tal-pagamenti, inklużi l-

pagamenti in natura, li jsiru fi ħdan sena 

finanzjarja, jaqbeż EUR 30 000. Ir-reġim 

ta' rapportar għandu jkun soġġett għal 

rieżami u rappport mill-Kummissjoni fi 

żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ tad-

Direttiva. Ir-rieżami għanu jqis l-effikaċja 

tar-reġim u jqis l-iżviluppi internazzjonali 

inkluż kwistjonijiet ta' kompetittività u 

sigurtà tal-enerġija. Ir-rieżami għandu 

wkoll iqis l-esperjenza tal-fassala u l-utenti 

tal-informazzjoni u jqis jekk ikunx xieraq li 

tiġi inkluża informazzjoni addizzjonali 

bħad-dettalji tar-riċevent tal-pagamenti, 

bħal informazzjoni dwar il-kont bankarju. 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 35 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(35) Sabiex jiġu kkunsidrati l-bidliet futuri 

fil-liġijiet tal-Istati Membri u fil-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni rigward it-tipi ta' 

kumpaniji, il-Kummissjoni għandha 

tingħata s-setgħa tadotta atti delegati skont 

l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tal-

aġġornar tal-listi ta' impriżi li jinstabu fl-

Annessi I u II. L-użu ta' atti delegati 

(35) Sabiex jiġu kkunsidrati l-bidliet futuri 

fil-liġijiet tal-Istati Membri u fil-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni rigward it-tipi ta' 

kumpaniji, il-Kummissjoni għandha 

tingħata s-setgħa tadotta atti delegati skont 

l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tal-

adattament tal-kriterji tad-daqs tal-

impriża, minħabba li biż-żmien l-
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huwa meħtieġ ukoll biex jiġu adattati l-

kriterji tad-daqs tal-impriża, minħabba li 

biż-żmien l-inflazzjoni tnaqqar il-valur 

reali tagħhom. Huwa ta' importanza 

partikolari li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 

preparatorja tagħha, inkluż fuq livell ta' 

esperti. Sabiex tiġi żgurata divulgazzjoni 

relevanti u ta' livell xieraq tal-pagament 

lill-gvernijiet mill-industriji estrattivi u 

ħassada tal-foresti primarji u tiġi żgurata 

applikazzjoni uniformi ta' din id-Direttiva, 

il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tal-

ispeċifikazzjoni tal-kunċett ta' materjalità 

tal-pagamenti. 

inflazzjoni tnaqqar il-valur reali tagħhom. 

Huwa ta' importanza partikolari li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 

inkluż fuq livell ta' esperti.  

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa 

tadatta, permezz ta' atti delegati skont l-

Artikolu 42, il-listi ta' impriżi inklużi fl-

Anness I u II imsemmija fil-paragrafu 1. 

imħassar 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – punt 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) 'Kost tal-produzzjoni' tfisser il-prezz 

tax-xiri ta' materji primi, konsumabbli u 

kostijiet oħra attribwibbli direttament 

għall-oġġett inkwistjoni. Proporzjon 

raġonevoli ta' kostijiet oħra attribwibbli 

indirettament għall-oġġett inkwistjoni jista' 

jiġi inkluż sakemm ikunu jirrigwardaw il-

perjodu tal-produzzjoni. Il-kostijiet tad-

(7) 'Kost tal-produzzjoni' tfisser il-prezz 

tax-xiri ta' materji primi, konsumabbli u 

kostijiet oħra attribwibbli direttament 

għall-oġġett inkwistjoni. Proporzjon 

raġonevoli ta' kostijiet oħra attribwibbli 

indirettament għall-oġġett inkwistjoni jiġi 

inkluż sakemm ikunu jirrigwardaw il-

perjodu tal-produzzjoni. Il-kostijiet tad-
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distribuzzjoni ma jiġux inklużi; distribuzzjoni ma jiġux inklużi; 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) total tal-karta bilanċjali: EUR 

5.000.000; 

(a) total tal-karta bilanċjali: 

EUR 4 500 000; 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) dħul nett: EUR 10.000.000; (b) fatturat nett: EUR 9 000 000; 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Fil-każ ta' dawk l-Istati Membri li ma 

adottawx l-euro, l-ammont fil-munita 

nazzjonali ekwivalenti għall-ammonti 

stabiliti fil-paragrafi 1 sa 5 għandu jinkiseb 

billi tiġi applikata r-rata tal-kambju 

ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 

kwalunkwe Direttiva li tistabilixxi dawk l-

ammonti. 

7. Fil-każ ta' dawk l-Istati Membri li ma 

adottawx l-euro, l-ammont fil-munita 

nazzjonali ekwivalenti għall-ammonti 

stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 5 għandu 

jinkiseb billi tiġi applikata r-rata tal-

kambju ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali 

tal-Unjoni Ewropea fid-data tad-dħul fis-

seħħ ta' kwalunkwe Direttiva li tistabilixxi 

dawk l-ammonti. Il-limiti minimi fil-valuta 

nazzjonali jistgħu jiġi kkalkulati mill-ġdid 

f'każ ta' varjazzjonijiet sinifikanti u 

dejjiema fir-rata tal-kambju. Il-

Kummissjoni għandha toħroġ gwida dwar 

dak li għandhu jiġi kkunsidrat bħala 

varjazzjoni sinifikanti u dejjiema u dwar 

kif il-limiti minimi jistgħu jiġi kkalkulati 
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f'ambjent ta' valuta volatili. 

Ġustifikazzjoni 

L-artikolu ssuġġerit jaħdem f'ambjenti ta' rati tal-kambju stabbli. Ir-rata tal-kambju tal-

muniti nazzjonali mal-euro jistgħu jinbidlu b'mod sinifikanti jew minħabba għażliet ta' 

politika fl-Istati Membri jew minħabba pressjoni esterna mis-suq f'każ ta' żbilanċi. Għandu 

jkun possibbli li l-limiti minimi jiġu kkalkulati mill-ġdid. L-emenda tissuġġerixxi mod li 

jaħseb għas-soluzzjoni tal-problema mingħajr ma jkun hemm ftuħ għal rikalkoli kontinwi. 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ir-rapporti finanzjarji annwali 

jikkostitwixxu unità waħda komposta u 

għall-impriżi kollha jinkludu, bħala 

minimu, il-karta bilanċjali, ir-rapport tal-

introjtu u n-noti għar-rapporti finanzjarji. 

1. Ir-rapporti finanzjarji annwali 

jikkostitwixxu unità waħda komposta u 

għall-impriżi kollha jinkludu, bħala 

minimu, il-karta bilanċjali, ir-rapport tal-

introjtu, in-noti għar-rapporti finanzjarji u 

r-rapporti tal-flussi tal-flus. 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  Artikolu 4a 

 Lingwaġġ universali għar-rappurtar 

finanzjarju 

 1. B'effett mill-1 ta' Jannar 2018 ir-

rapporti finanzjarji kollha jitħejjew bil-

lingwaġġ universali għar-rappurtar 

finanzjarju (eXtensible Business 

Reporting Language - XBRL). 

 2. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa 

tadotta atti delegati skont l-Artikolu 42 

bil-għan li tispeċifika l-format XBRL u l-

modalità ta' implimentazzjoni min-naħa 

tal-Istati Membri ta' din id-dispożizzjoni. 

Qabel l-adozzjoni tal-att delegat, l-
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Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 

("AETS") toħroġ opinjoni lill-

Kummissjoni dwar l-ispeċifikazzjoni tal-

format. 

 3. Qabel l-adozzjoni tal-atti delegati 

msemmija fil-paragrafu 2, il-

Kummissjoni, flimkien mal-AETS, twettaq 

valutazzjoni adegwata tal-formati XBRL 

possibbli u tagħmel testijiet xierqa fl-Istati 

Membri kollha. 

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt h 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) l-entrati fir-rapport tal-introjtu u fil-

karta bilanċjali jiġu ppreżentati wara li tiġi 

kkunsidrata s-sustanza tat-tranżazzjoni jew 

tal-arranġament; 

(h) l-entrati fir-rapport tal-introjtu u fil-

karta bilanċjali jiġu kklassifikati u 

ppreżentati wara li tiġi kkunsidrata mhux 

biss il-forma ġuridika iżda anki s-sustanza 

tat-tranżazzjoni jew tal-arranġament; 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt j 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(j) ir-rikonoxximent, il-kejl, il-

preżentazzjoni, u d-divulgazzjoni fir-

rapporti finanzjarji annwali jikkunsidraw 

il-materjalità tal-entrati rilevanti. 

(j) il-preżentazzjoni u d-divulgazzjoni fir-

rapporti finanzjarji annwali jikkunsidraw 

il-materjalità tal-entrati rilevanti. 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 5(1)(i), 5. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 5(1)(i), 
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l-Istati Membri jistgħu fir-rigward ta' 

kwalunkwe assi u obbligazzjonijiet li 

jikkwalifikaw bħala oġġetti iħħeġġjati taħt 

sistema ta' kontabilità ħħeġġjata b'valur 

ġust, jew ta' porzjonijiet identifikati ta' 

dawn l-assi jew obbligazzjonijiet, 

jippermettu kejl fl-ammont speċifikat 

meħtieġ skont dik is-sistema. 

l-Istati Membri jistgħu fir-rigward ta' 

kwalunkwe assi u obbligazzjonijiet li 

jikkwalifikaw bħala oġġetti iħħeġġjati taħt 

sistema ta' kontabilità ħħeġġjata b'valur 

ġust, jew ta' porzjonijiet identifikati ta' 

dawn l-assi jew obbligazzjonijiet, 

jippermettu kejl fl-ammont speċifikat 

meħtieġ skont dik is-sistema, sakemm dan 

ikun konsistenti mal-prinċipju tal-istampa 

veritiera u ġusta. 

Ġustifikazzjoni 

Minħabba li l-istampa veritiera u ġusta hija l-istandard minimu għall-qadi tad-dmirijiet tad-

diretturi fi kwistjonijiet tal-attività kontinwa u l-legalità tad-distribuzzjonijiet, xi aspetti tal-

kontabilità ta' valur ġust jistgħu jmorru kontra dan. Il-Qorti Ewropew tal-Ġustizzja stqarret li 

r-rekwiżiti tad-direttiva dwar il-kontabilità jistgħu biss jiġu applikati b'mod li jkun konsistenti 

mal-prinċipju tal-istampa veritiera u ġusta, u mhux bil-maqlub. 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Permezz ta' deroga mill-paragrafi 3 u 4 

ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu 

jippermettu jew jesiġu r-rikonoxximent, il-

kejl u d-divulgazzjoni ta' strumenti 

finanzjarji f'konformità mal-istandards 

internazzjonali tal-kontabilità adottati skont 

ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002. 

6. Permezz ta' deroga mill-paragrafi 3 u 4 

ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu 

jippermettu jew jesiġu r-rikonoxximent, il-

kejl u d-divulgazzjoni ta' strumenti 

finanzjarji f'konformità mal-istandards 

internazzjonali tal-kontabilità adottati skont 

ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002, 

sakemm dan ikun konsistenti mal-

prinċipju tal-istampa veritiera u ġusta. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda hija meħtieġa għall-istess raġunijiet imressqa fl-emenda tagħna għall-Artikolu 

7, paragrafu 5. 
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Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – paragrafu 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-

prezz tax-xiri jew il-kost tal-produzzjoni ta' 

inventarji ta' oġġetti tal-istess kategorija u 

l-entrati funġibbli kollha inklużi l-

investimenti jiġu kkalkulati jew fuq il-bażi 

ta' prezzijiet medji peżati jew fuq il-bażi 

tal-metodu 'joħroġ li daħal l-ewwel' 

(FIFO), jew metodu simili. 

8. L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-

prezz tax-xiri jew il-kost tal-produzzjoni ta' 

inventarji ta' oġġetti tal-istess kategorija u 

l-entrati funġibbli kollha inklużi l-

investimenti jiġu kkalkulati jew fuq il-bażi 

ta' prezzijiet medji peżati jew fuq il-bażi 

tal-metodu 'l-ewwel ġewwa, l-ewwel barra' 

(FIFO), il-metodu 'l-ewwel tal-aħħar' 

(LIFO), jew metodu simili. 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – paragrafu 11 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Provvediment jirrappreżenta l-aqwa stima 

tal-ispejjeż li jkunu probabbli li jiġġarrbu, 

jew fil-każ ta' obbligazzjoni, l-ammont 

meħtieġ biex jissaldaha fid-data tal-karta 

bilanċjali. 

Provvediment jirrappreżenta l-aqwa stima 

oġġettiva tal-ispejjeż li jkunu probabbli li 

jiġġarrbu, jew fil-każ ta' obbligazzjoni, l-

ammont meħtieġ biex jissaldaha fid-data 

tal-karta bilanċjali. 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  Artikolu 15a 

 Rapport tal-flussi tal-flus 

 1. Ir-rapporti finanzjarji jinkludu r-

rapport tal-flussi tal-flus. 

 2. Ir-rapport tal-flussi tal-flus jagħti l-

informazzjoni relatata mal-varjazzjonijiet 

tal-flus u tal-ekwivalenti tal-flus ta' entità 

għal perjodu ta' rappurtar, u turi 
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separatament il-varjazzjonijiet mill-

attivitajiet operattivi, l-attivitajiet ta' 

investiment u l-attivitajiet finanzjarji. Ir-

rapport irid ikun imfassal fl-aħħar sitt 

xhur. 

 3. Il-paragrafu 1 ma japplikax għall-

impriżi u l-gruppi ż-żgħar kif deskritti 

rispettivament fl-Artikolu 3(1) u l-

Artikolu 3(4). 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) in-numru medju ta' persuni impjegati 

matul is-sena finanzjarja, iddettaljati 

f'kategoriji u, jekk ma jkunux ġew 

iddivulgati b'mod separat fir-rapport tal-

introjtu, l-kostijiet tal-persunal fir-

rigward tas-sena finanzjarja, iddettaljati 

f'pagi u salarji, kostijiet tas-sigurtà soċjali 

u kostijiet tal-pensjonijiet; 

imħassar 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) xi avvenimenti importanti li seħħew 

mit-tmiem tas-sena finanzjarja; 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Dispożizzjoni doppja mal-Artikolu 17, paragrafu 1(f). 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 20 – paragrafu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw lill-

impriżi medji mill-obbligu stabilit fit-tielet 

subparagrafu tal-paragrafu 1 safejn dan 

jirrigwarda informazzjoni mhux 

finanzjarja. 

4. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw lill-

impriżi mikro, żgħar u medji mill-obbligu 

stabbilit fit-tielet subparagrafu tal-

paragrafu 1 safejn dan jirrigwarda 

informazzjoni mhux finanzjarja. 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 24 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Gruppi żgħar ikunu eżentati mill-

obbligu li jfasslu rapporti finanzjarji 

konsolidati u rapport maniġerjali 

konsolidat, ħlief meta impriża assoċjata 

tkun entità ta' interess pubbliku. 

1. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu 

eżenzjoni għall-gruppi żgħar mill-obbligu 

li jfasslu rapporti finanzjarji konsolidati u 

rapport maniġerjali konsolidat, ħlief meta 

impriża assoċjata tkun entità ta' interess 

pubbliku. 

Ġustifikazzjoni 

Billi l-proporzjon ta' impriżi li jidħlu fi ħdan il-kategorija ta' "impriżi żgħar" kif definit mill-

Artikolu 3.1 ivarja minn Stat Membru għal Stat Membru, id-direttiva għandha tħalli daqsxejn 

ta' flessibilità sabiex l-Istati Membri jiddeċiedu għalihom infushom dwar livell minimu 

potenzjalment aktar baxx għall-eżenzjonijiet mill-obbligu li jħejju rapporti finanzjarji 

konsolidati. 

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 24 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 

eżenzjoni għall-gruppi medji mill-obbligu 

li jfasslu rapporti finanzjarji konsolidati u 

rapport maniġerjali konsolidat, ħlief meta 

impriża assoċjata tkun entità ta' interess 

pubbliku. 

imħassar 
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Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 25 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Ir-rapporti finanzjarji konsolidati juru l-

assi, l-obbligazzjonijiet, il-pożizzjonijiet 

finanzjarji, il-profitt jew it-telf tal-impriżi 

inklużi f'konsolidament daqs li kieku kienu 

impriża waħda. 

7. Ir-rapporti finanzjarji konsolidati juru l-

assi, l-obbligazzjonijiet, il-pożizzjonijiet 

finanzjarji, il-flussi tal-flus, il-profitt jew 

it-telf tal-impriżi inklużi f'konsolidament 

daqs li kieku kienu impriża waħda. 

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 27 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta dan l-Artikolu jiġi applikat għall-

ewwel darba, l-impriża assoċjata tintwera 

fil-karta bilanċjali konsolidata u f'ammont 

li jikkorrispondi mal-proporzjon tal-kapital 

u tar-riżervi tal-impriża assoċjata 

rappreżentata bil-parteċipazzjoni. Id-

differenza bejn dak l-ammont u l-valur 

imniżżel fil-kotba kkalkulat skont il-

Kapitoli 2 u 3 tiġi ddivulgata separatament 

fil-karta bilanċjali konsolidata jew fin-noti 

għar-rapporti finanzjarji konsolidati. Dik 

id-differenza tiġi kkalkulata fid-data li fiha 

dak il-metodu jkun intuża għall-ewwel 

darba. 

2. Meta dan l-Artikolu jiġi applikat għall-

ewwel darba, l-impriża assoċjata tintwera 

fil-karta bilanċjali konsolidata: 

 (a) fil-valur tiegħu kif jidher fil-kotba 

ikkalkolat skont il-Kapitoli 2 u 3. Id-

differenza bejn dak il-valur u l-ammont 

f'ammont li jikkorrispondi mal-

proporzjon ta' kapital u riżervi 

rappreżentati b'dak l-interess parteċipanti 

hija divulgata separatament fil-karta 

bilanċjali konsolidata jew fin-noti għar-

rapport finanzjarji konsolidati. Dik id-

differenza tiġi kkalkulata fid-data li fiha 

dak il-metodu jkun intuża għall-ewwel 

darba; jew 
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 (b) f'ammont li jikkorrispondi mal-

proporzjon tal-kapital u tar-riżervi tal-

impriża assoċjata rappreżentata bil-

parteċipazzjoni. Id-differenza bejn dak l-

ammont u l-valur imniżżel fil-kotba 

kkalkulat skont il-Kapitoli 2 u 3 tiġi 

ddivulgata separatament fil-karta bilanċjali 

konsolidata jew fin-noti għar-rapporti 

finanzjarji konsolidati. Dik id-differenza 

tiġi kkalkulata fid-data li fiha dak il-

metodu jkun intuża għall-ewwel darba. 

 Stat Membru jista' jippreskrivi l-

applikazzjoni ta' wieħed jew iktar tal-ittra 

(a) u tal-ittra (b) ta' hawn fuq. Il-karta 

bilanċjali konsolidata jew in-noti tal-

kontijiet iridu jindikaw liema ittra ntużat. 

Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu 

jippermettu jew jitolbu l-kalkolu tad-

differenza fid-data tal-akkwiżizzjoni tal-

ishma jew, meta l-ishma jkunu nkisbu 

f'żewġ stadji jew aktar, fid-data li fiha l-

impriża saret impriża assoċjata. 

Barra minn hekk, għall-finijiet tal-ittra (a) 

u tal-ittra (b) ta' hawn fuq, l-Istati Membri 

jistgħu jippermettu jew jitolbu l-kalkolu 

tad-differenza fid-data tal-akkwiżizzjoni 

tal-ishma jew, meta l-ishma jkunu nkisbu 

f'żewġ stadji jew aktar, fid-data li fiha l-

impriża saret impriża assoċjata. 

 

Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) Fid-divulgazzjoni tan-numru medju 

ta' impjegati li kienu impjegati matul is-

sena finanzjarja jkun hemm divulgazzjoni 

separata tan-numru medju ta' impjegati li 

kienu impjegati mill-impriżi li ġew 

konsolidati b'mod proporzjonat; 

imħassar 

 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 34 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri jiżguraw li r-rapporti 

finanzjarji ta' entitajiet ta' interess 

pubbliku, ta' impriżi medji u kbar jiġu 

awditjati minn persuna waħda jew aktar li 

jkunu approvati mill-Istati Membri biex 

iwettqu awditjar statutorju fuq il-bażi tad-

Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill. 

L-Istati Membri jiżguraw li r-rapporti 

finanzjarji ta' entitajiet ta' interess 

pubbliku, ta' impriżi żgħar, medji u kbar 

jiġu awditjati minn persuna waħda jew 

aktar li jkunu approvati mill-Istati Membri 

biex iwettqu awditjar statutorju fuq il-bażi 

tad-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill. Stat Membru jista' 

jeżenta lill-impriżi żgħar kollha, jew lil 

uħud minnhom, minn dan ir-rekwiżit. 

 

Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 35 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-rapport jiġi ffirmat u datat mill-

awditur statutorju. 

2. Ir-rapport jiġi ffirmat u datat mill-

awditur statutorju. Fejn ditta tal-awditjar 

twettaq l-awditjar statutorju, ir-rapport 

tal-awditjar irid tal-anqas jiġi ffirmat mil-

awditur(i) statutorju/i li wettaq/wettqu l-

awditjar statutorju f'isem id-ditta tal-

awditjar. 

Ġustifikazzjoni 

Biex tiġi ċċarata s-sitwazzjoni meta tkun kwistjoni ta' ditta tal-awditjar. 

 

Emenda  33 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. "Impriża attiva fl-industrija estrattiva" 

tfisser impriża b'attività li tinvolvi l-

esplorazzjoni, skoperta, l-iżvilupp u l-

estrazzjoni ta' minerali, żejd u depożiti ta' 

gass naturali, kif imsemmi fit-Taqsima B-

Diviżjoni 05 sa 08 tal-Anness I għar-

imħassar 
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Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

Ġustifikazzjoni 

M'għandhiex tkun limitata għal xi settur partikolari, peress li għandhom jinżammu 

kundizzjonijiet ugwali u r-rekwiżiti ta' trasparenza suġġetti għal dan il-kapitolu huma 

meħtieġa għas-setturi kollha. 

 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. "Impriża attiva fl-industrija estrattiva" 

tfisser impriża b'attività li tinvolvi l-

esplorazzjoni, skoperta, l-iżvilupp u l-

estrazzjoni ta' minerali, żejd u depożiti ta' 

gass naturali, kif imsemmi fit-Taqsima B-

Diviżjoni 05 sa 08 tal-Anness I għar-

Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

1. "Impriża" tfisser il-kumpanija prinċipali 

tal-ogħla livell li tippubblika l-kontijiet fl-

Unjoni Ewropea, fejn il-grupp ta' 

kumpaniji li għalih dik il-kumpanija 

prinċipali tħejji rapporti finanzjarji 

konsolidati jinkludi kumpaniji sussidjarji, 

fergħat, stabbilimenti permanenti, impriżi 

konġunti u impriżi assoċjati. 

Ġustifikazzjoni 

Biex ikun ċar li d-divulgazzjoni tikkonċerna mhux biss lill-kumpanija individwali iżda 

tikkonċerna stabbilimenti permanenti li jagħmlu negozju f'sedi apparti dawk fejn jinsabu 

inkorporati, u l-impriżi u l-assoċjati konġunti anki meta r-riżultati tagħhom ma jkunux, għal 

finijiet oħrajn, ikkonsolidati bis-sħiħ mal-kontijiet tal-kumpanija prinċipali. 

 

Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. "Impriża attiva fil-ħsad tal-foresti 

primarji" tfisser impriża b'attivitajiet 

imsemmija fit-Taqsima B-Diviżjoni 2.2 

tal-Anness I għar-Regolament (KE) 

Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill, f'foresti primarji. 

imħassar 



 

PE483.725v04-00 22/30 AD\909532MT.doc 

MT 

Ġustifikazzjoni 

M'għandhiex tkun limitata għal xi settur partikulari, peress li għandhom jinżammu 

kundizzjonijiet ugwali u r-rekwiżiti ta' trasparenza suġġetti għal dan il-kapitolu huma 

meħtieġa għas-setturi kollha. 

 

Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. "Gvern" tfisser kwalunkwe awtorità 

nazzjonali, reġjonali jew lokali ta' Stat 

Membru jew pajjiż terz. Tinkludi 

dipartiment, aġenzija jew impriża 

kkontrollata minn dik l-awtorità kif stipulat 

fl-Artikolu 23(1) sa (6) ta' din id-Direttiva. 

3. "Gvern" tfisser kwalunkwe 

amministrazzjoni internazzjonali jew 

kwalunkwe awtorità nazzjonali, reġjonali 

jew lokali ta' Stat Membru jew pajjiż terz. 

Tinkludi dipartiment, aġenzija jew impriża 

kkontrollata minn dik l-awtorità kif stipulat 

fl-Artikolu 23(1) sa (6) ta' din id-Direttiva, 

jew kwalunkwe entità tal-gvern li tirċievi 

kwalunkwe pagament tat-tip deskritt fl-

Artikolu 38 minn kwalunkwe entità 

kostitwenti ta' impriża. 

 

Emenda  37 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. "Proġett" hija ekwivalenti għal unità 

operazzjonali relatriċi speċifika fl-aktar 

livell minuri fl-impriża fejn jitħejjew 

rapporti maniġerjali interni regolari biex 

jiġi mmonitorjat l-operat tagħha. 

4. "Proġett" hija ekwivalenti għal kuntratt, 

liċenzja, kirja jew ftehim legali ieħor 

skont liema kumpanija topera, u li 

minnhom joriġinaw il-passiv ta' dħul 

speċifiċi tagħha. 

 

Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. "Entitajiet kostitwenti" tfisser dawk il-

kumpaniji sussidjarji, il-kumpaniji 

assoċjati, l-impriżi konġunti, l-

istabbilimenti permanent u arranġamenti 

kummerċjali oħra li, totalment jew 

parzjalment, għandhom jitqiesu membri 

tal-impriża sal-punt li jkunu kkonsolidati 

fir-rapporti finanzjarji annwali ta' dik l-

impriża. 

Ġustifikazzjoni 

Biex ikun żgurat li d-divulgazzjoni ssir ukoll għall-impriżi konġunti u l-kumpaniji assoċjati, 

fil-proporzjon li minnu tibbenefika l-impriża li tirrapporta. 

 

Emenda  39 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 37 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jeħtieġu impriżi kbar u 

l-entitajiet ta' interess pubbliku kollha 

attivi fl-industrija estrattiva jew fil-ħsar 

ta' foresti primarji biex iħejju u 

jippubblikaw rapport dwar il-pagamenti li 

jsiru lill-gvernijiet fuq bażi annwali. 

1. L-Istati Membri jeħtieġu impriżi u 

entitajiet ta' interess pubbliku biex iħejju u 

jippubblikaw rapport dwar l-attivitajiet 

f'kull pajjiż li fih joperaw, inklużi l-

pagamenti li jsiru lill-gvernijiet, fuq bażi 

annwali meta tali impriżi jew entitajiet 

jissodisfaw jew jaqbżu tnejn minn fost 

dawn il-kriterji li ġejjin: 

 
(a) total tal-karta bilanċjali: EUR 

100 000 000; 

 
(b) fatturat nett: EUR 100 000 000; 

 
(c) fid-dati tal-karta bilanċjali tagħhom 

jimpjegaw 500 ruħ jew aktar.  

 
Ir-rapport irid ukoll jitħejja meta l-impriżi 

topera f'pajjiż fil-forma ta' impriża 

konġunta. 

 
Ir-rapport irid ikun suġġett għal awditjar 
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statutorju. 

 

Emenda  40 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ir-rapport jispeċifika li ġej f'każ ta' 

materjalità għall-gvern riċevent: 

1. Ir-rapport jispeċifika li ġej: 

(a) l-ammont totali tal-pagamenti, inkluż 

pagamenti in natura, magħmula lil kull 

gvern f'sena finanzjarja; 

(a) l-ammont totali tal-pagamenti, inkluż 

pagamenti in natura, magħmula lil kull 

gvern f'sena finanzjarja, meta tali total 

jaqbeż EUR 30 000; 

(b) l-ammont totali kull tip ta' pagament, 

inkluż pagamenti in natura, magħmula lil 

kull gvern f'sena finanzjarja; 

(b) l-ammont irrappurtat skont l-ittra (a) 

mqassam bejn kull tip ta' pagament, inkluż 

pagamenti in natura. 

(c) fejn dawk il-pagamenti jkunu attribwiti 

għal proġett speċifiku, l-ammont kull tip ta' 

pagament, inkluż pagamenti in natura, 

magħmula għal kull tali proġett matul sena 

finanzjarja, u l-ammont totali ta' pagamenti 

għal kull tali proġett. 

(c) għal impriżi attivi fl-industrija 

estrattiva u l-qtugħ ta' foresti primarji, 
fejn dawk il-pagamenti jkunu attribwiti 

għal proġett speċifiku, l-ammont 

irrappurtat skont l-ittra (a) mqassam bejn 
kull tip ta' pagament, inklużi pagamenti in 

natura, magħmula għal kull tali proġett 

matul sena finanzjarja, u l-ammont totali ta' 

pagamenti għal kull tali proġett. 

 

Emenda  41 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (d) għal kull pajjiż li fih l-impriża topera: 

 
- fatturat nett; 

 
- kost tal-bejgħ (inkluż l-aġġustamenti tal-

valur); 

 
- il-profitt jew it-telf gross; 

 
- il-produzzjoni; 
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- kostijiet ta' distribuzzjoni (inkluż l-

aġġustamenti tal-valur); 

 
- l-ispejjeż amministrattivi (inklużi l-

aġġustamenti tal-valur u r-rimunerazzjoni 

aggregata); 

 
- introjtu operattiv ieħor; 

 
- aġġustamenti tal-valur fir-rigward ta' 

assi finanzjarji u ta' investiment 

miżmuma bħala attiv kurrenti. 

 
- il-profitt jew it-telf qbel it-taxxa; 

 
- il-profitt jew it-telf għas-sena 

finanzjarja. 

Emenda  42 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 38 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Jiġu rrapportati t-tipi ta' pagamenti li 

ġejjin: 

2. Jiġu rrapportati t-tipi ta' pagamenti lill-

gvernijiet u l-informazzjoni li ġejjin: 

 

Emenda  43 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) taxxi fuq il-profitti; (b) taxxi fuq il-profitti; ir-rapport irid 

isemmi r-rata tat-taxxa effettiva 

applikata; 

 

Emenda  44 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt fe (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) pagamenti għal ksur tal-liġi bħal 

dawk għal passiv għal interventi ta' 
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riabilitazzjoni ambjentali; 

 

Emenda  45 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 38 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fejn isiru pagamenti in natura lil gvern, 

dawn jiġu rapportati fil-valur u fil-volum. 

Fejn dawn jiġu rrapportati f'termini ta' 

valur, jiġu pprovduti noti ta' sostenn li 

jispjegaw kif ikun ġie ddeterminat il-valur 

tagħhom. 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.) 

 

Emenda  46 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 38 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 

tadotta atti delegati skont l-Artikolu 42 

sabiex tispeċifika l-kunċett tal-materjalità 

tal-pagamenti. 

imħassar 

 

Emenda  47 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 38 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Ir-rapport jeskludi kwalunkwe tip ta' 

pagamenti li jsiru lil gvern f'pajjiż fejn id-

divulgazzjoni pubblika ta' dan it-tip ta' 

pagament tkun ċarament projbita mil-

leġiżlazzjoni kriminali ta' dak il-pajjiż. 

F'tali każijiet l-impriża tiddikkjara li ma 

tkunx irrapportat il-pagamenti skont il-

paragrafi 1 sa 3, u tiddivulga l-isem tal-

gvern konċernat. 

imħassar 
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Emenda  48 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 39 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Stat Membru jeħtieġ li kwalunkwe 

impriża kbira jew entità ta' interess 

pubbliku attiva fl-industrija estrattiva jew 

fil-ħsad ta' foresti primarji u rregolati bid-

dritt nazzjonali rispettiva biex ifasslu 

rapport konsolidat dwar il-pagamenti lill-

gvernijiet skont l-Artikoli 37 u 38 jekk dik 

l-impriża prinċipali tkun taħt l-obbligu li 

tħejji rapporti finanzjarji konsolidati kif 

stipulat fl-Artikolu 23(1) sa 23(6) ta' din id-

Direttiva. 

1. Stat Membru jeħtieġ li kwalunkwe 

impriża kbira jew entità ta' interess 

pubbliku attiva rregolati bid-dritt 

nazzjonali rispettiva biex ifasslu rapport 

konsolidat skont l-Artikoli 37 u 38 jekk dik 

l-impriża prinċipali tkun taħt l-obbligu li 

tħejji rapporti finanzjarji konsolidati kif 

stipulat fl-Artikolu 23(1) sa 23(6) ta' din id-

Direttiva u jekk l-impriża prinċipalo fuq 

bażi konsolidata tilħaq jew taqbeż il-limiti 

minimi fl-Artikolu 37(1).  

 

Emenda  49 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 39 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Impriża ma teħtieġx tiġi inkluża f'rapport 

konsolidati dwar pagamenti lil gvern fejn 

tiġi ssodisfata tal-anqas waħda mill-

kundizzjonijiet li ġejjin: 

3. Impriża ma teħtieġx tiġi inkluża f'rapport 

konsolidat dwar pagamenti lil gvern fejn 

tiġi ssodisfata tal-anqas waħda mill-

kundizzjonijiet li ġejjin, sakemm ir-

rapporti finanzjarji tal-entità kostitwenti li 

tagħmel il-pagament ikunu esklużi wkoll 

mir-rapporti finanzjarji konsolidati għall-

perjodu li jsemmi r-rapport, iżda mhux 

jekk ma jkunux esklużi: 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tipprevjeni l-fatt li ma jiġux applikati l-istess standards għal pagament li jiġi 

inkluż fil-kontijiet iżda mhux f'dan ir-rapport. 

 

Emenda  50 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 39 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) restrizzjonijiet severi ta' terminu twil 

sostanzjalment ixekklu lill-impriża 

prinċipali fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħha 

fuq l-assi jew il-maniġment ta' dik l-

impriża; 

imħassar 

 

Emenda  51 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 39 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-informazzjoni neċessarja għat-

tħejjija ta' rapport konsolidat dwar il-

pagamenti lil gvern skont din id-Direttiva 

ma tkun tista' tinkiseb mingħajr spiża 

sproporzjonata jew dewmien bla bżonn. 

imħassar 

 

Emenda  52 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 41 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni tirrieżamina u tirrapporta 

dwar l-implimentazzjoni u l-effikaċja ta' 

dan il-Kapitolu, partikolarment fir-rigward 

tal-ambitu tal-obbligu tar-rapportar u l-

modalitajiet tar-rapportar abbażi tal-

proġett. Ir-rieżami għandu jqis ukoll l-

iżviluppi internazzjonali u jikkunsidra l-

effetti fuq il-kompetittività u s-sigurtà tal-

provvista tal-enerġija. Dan għandu jitlesta 

mhux aktar tard minn ħames snin wara d-

data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 

Ir-rapport jiġi sottomess lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill, flimkien ma' 

proposta leġiżlattiva, fejn xieraq. 

Il-Kummissjoni tirrieżamina u tirrapporta 

dwar l-implimentazzjoni u l-effikaċja ta' 

dan il-Kapitolu, partikolarment fir-rigward 

tal-ambitu tal-obbligu tar-rapportar tal-

limiti minimi fl-Artikolu 37(1) u l-

Artikolu 38(1)(a) u l-modalitajiet tar-

rapportar abbażi tal-proġett. Ir-rieżami 

għandu jqis ukoll l-iżviluppi 

internazzjonali u jikkunsidra l-effetti fuq il-

kompetittività u s-sigurtà tal-provvista tal-

enerġija. Dan għandu jitlesta mhux aktar 

tard minn tliet snin wara d-data tad-dħul 

fis-seħħ ta' din id-Direttiva. Ir-rapport jiġi 

sottomess lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill, flimkien ma' proposta leġiżlattiva, 
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fejn xieraq. 

 

 



 

PE483.725v04-00 30/30 AD\909532MT.doc 

MT 

PROĊEDURA 

Titolu Ir-rapporti finanzjarji annwali, ir-rapporti finanzjarji konsolidati u r-

rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi 

Referenzi COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD) 

Kumitat responsabbli 

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja 

JURI 

15.11.2011 
   

Opinjoni mogħtija minn 

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja 

ECON 

15.11.2011 

Rapporteur għal opinjoni 

       Data tal-ħatra 

Wolf Klinz 

25.10.2011 

Eżami fil-kumitat 20.3.2012 30.5.2012   

Data tal-adozzjoni 19.6.2012    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

35 

0 

4 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, 

Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, 

Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, 

Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-

Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, 

Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo 

Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, 

Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, 

Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain 

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Sirpa Pietikäinen, 

Emilie Turunen 

 
 


