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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Ozadje  

Komisija je 25. oktobra 2011 objavila predlog o zamenjavi in spremembi računovodskih 

direktiv (78/660/EGS in 83/349/EGS) s posebnim poudarkom na zmanjšanju upravnih 

obremenitev za mala podjetja.  

Obe računovodski direktivi sta v veljavi 30 let in zagotavljata celoten sklop predpisov za 

pripravo in vsebino obveznih računovodskih izkazov. Odkar je leta 2005 za družbe, ki 

kotirajo na borzi, začela veljati uredba o uporabi mednarodnih računovodskih standardov, se 

računovodski direktivi dejansko v glavnem uporabljata za mala in srednja podjetja.  

Komisija predlaga, da bi ti dve direktivi nadomestila ena sama direktiva, ki bi bila bolj 

prilagojena sedanjim in prihodnjim potrebam pripravljavcev in uporabnikov računovodskih 

izkazov. Sedanji predlog dopolnjuje predlog o računovodskih izkazih mikro subjektov iz leta 

2009, ki ga je Evropski parlament sprejel 13. decembra 2011. 

Na podlagi ocene učinka, ki je bila opravljena v obdobju 2009–2011, namerava Komisija do 

leta 2012 zmanjšati upravne obremenitve za 25 % in predvideva morebitne prihranke v višini 

1,5 milijarde EUR za vse družbe, ki spadajo v področje uporabe te direktive. 

Pripravljavec mnenja se pri tem osredotoča na naslednje točke: 

Ugotovitve 

Pripravljavec mnenja, kar zadeva področje uporabe predloga, predvsem meni, da bo 

usklajeno povišanje pragov za mala podjetja na ravni EU (člen 3) tem podjetjem prineslo 

korist zaradi enakih konkurenčnih pogojev v EU. Podpira omejitev računovodskih področij v 

prilogah in dejstvo, da se ne zahteva zakonska revizija. 

Pripravljavec mnenja podpira predlagane prage za srednja in velika podjetja, vendar meni, da 

bi bilo treba od njih poleg tega zahtevati, da obvezno pripravijo izkaz denarnih tokov, s 

katerim se zagotovijo ustrezne pravočasne informacije o stanju v podjetjih ter boljše 

upravljanje likvidnosti bank, ki jih financirajo. Zlasti obvezen, redno revidiran izkaz denarnih 

tokov bi lahko bil povezava z oceno bančnih pritokov v okviru zahteve glede likvidnostnega 

kritja iz sporazuma Basel III/CRR.  

Pripravljavec mnenja močno podpira predlog Komisije za zmanjšanje birokracije; meni, da je 

še vedno možna nadaljnja poenostavitev. Nekateri sedanji predlogi Komisije, ki odpravljajo 

možnost nacionalne presoje, bi za industrijo v državah članicah pomenili obremenitev. Zato 

pripravljavec mnenja predlaga, da se nacionalna presoja ohrani, saj njena odprava ne prispeva 

k procesu in samim izkazom podjetij. 

Podpira odločitev Komisije, da se za mala in srednja podjetja ne uvedejo mednarodni 

standardi računovodskega poročanja. Usklajena računovodska direktiva bo zagotovila, da se 

bo za mala in srednja podjetja v Evropi uporabljal dobro preizkušen standard. 

Pripravljavec mnenja podpira uvedbo obvezne priprave računovodskih izkazov v elektronski 
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večnamenski obliki: Evropski parlament je v preteklosti v svojih resolucijah o nadaljevanju 

Lamfalussyjevega procesa: prihodnja struktura nadzora (2008/2148(INI)) in o Aktu za mala 

podjetja (2008/2237(INI) pozval k uporabi oblike XBRL (Extensible Business Reporting 

Language). Meni, da bi lahko številne koristi, ki jih prinaša usklajena elektronska oblika, 

pripomogle k vzpostavitvi sistema poročanja vse na enem mestu, ki se uporablja na drugih 

področjih, na primer pri obdavčitvah. Za mnoga mala podjetja pa bi lahko obveznost uporabe 

oblike XBRL pomenila obremenitev, zato pripravljavec mnenja predlaga njeno uvedbo po 

ustrezni pripravi (ob sodelovanju Evropskega organa za vrednostne papirje in trge) od leta 

2018.  

Komisija predlaga nove zahteve glede poročanja na podlagi države ali projekta za velika 

podjetja in subjekte javnega interesa, ki delujejo v ekstraktivnih industrijskih panogah ali v 

sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov (poročanje o plačilih vladam). Pripravljavec mnenja na 

splošno podpira cilje Komisije za večjo preglednost pri izkoriščanju naravnih virov, vendar 

meni, da je treba izbrati uravnotežen pristop. Zato predlaga, da se področje uporabe te določbe 

omeji na večja podjetja in subjekte, določene s pragom na osnovi dvojnega običajnega praga 

za mala in srednja podjetja. Pripravljavec mnenja poleg zakonodajnih predlogov opozarja tudi 

na mednarodno pobudo za preglednost v ekstraktivnih industrijskih panogah (EITI), pri kateri 

sodeluje 35 držav, med katerimi ni nobene države članice, ter bi želel, da bi Komisija in 

države članice namenile pozornost morebitnemu skupnemu pristopu EU k tej pobudi. 

Za krepitev preglednosti največjih podjetij in njihovih čezmejnih dejavnosti na 

neekstraktivnih področjih pripravljavec mnenja predlaga uvedbo posebnega poročanja po 

posameznih državah z bistvenimi finančnimi podatki za države, v katerih podjetja delujejo 

brez lastnih podružnic (ali ločenih pravnih oseb) ali v skupnih podjetjih. Področje uporabe bi 

moralo biti omejeno kot v primeru ekstraktivnih industrijskih panog. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 

odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb: 

 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Letni računovodski izkazi bi morali 

prikazati resnično in pošteno sliko sredstev 

in obveznosti, finančnega stanja in dobička 

ali izgube podjetja. V ta namen bi bilo 

treba predpisati obvezno členitev bilance 

(6) Letni računovodski izkazi bi morali 

prikazati resnično in pošteno sliko sredstev 

in obveznosti, finančnega stanja in dobička 

ali izgube podjetja. Resnični in pošten 

prikaz je minimalni standard za 
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stanja in izkaza poslovnega izida ter 

določiti minimalno vsebino pojasnil 

računovodskih izkazov in poslovnih 

poročil. Po načelu „najprej pomisli na 

male“ bi morale biti obvezne zahteve za 

mala podjetja v zakonodaji v celoti 

usklajena. Da bi se preprečilo 

nesorazmerno breme na te subjekte, države 

članice ne bi smele imeti možnosti, da 

zahtevajo predložitev dodatnih podatkov. 

Države članice pa lahko naložijo dodatne 

zahteve za srednje velika in velika podjetja. 

predložitev računovodskih izkazov za 

razrešitev obveznosti direktorjev podjetja, 

kar vključuje pogoj, da je podjetje 

delujoče podjetje z neto sredstvi v bilančni 

vsoti, ki zadostujejo za zaščito interesov 

upnika1. Pri tem se zahteva, da navedena 

sredstva ne presegajo realiziranih in so 

vključene morebitna odgovornost in 

morebitne pogojne obveznosti. Obvezno bi 

bilo treba predpisati tudi členitev bilance 

stanja in izkaza poslovnega izida ter 

določiti minimalno vsebino pojasnil 

računovodskih izkazov in poslovnih 

poročil. Po načelu „najprej pomisli na 

male“ bi morale biti obvezne zahteve za 

mala podjetja v zakonodaji v celoti 

usklajena. Da bi se preprečilo 

nesorazmerno breme na te subjekte, države 

članice ne bi smele imeti možnosti, da 

zahtevajo predložitev dodatnih podatkov. 

Države članice pa lahko naložijo dodatne 

zahteve za srednje velika in velika podjetja. 

 __________________ 

 Sodišče Evropske unije, zadeva 

Tomberger C-234/94, 27. junij 1996, in 

zadeva DE + ES Bauunternehmung C-

275/97, 14. september 1999. Glej tudi člen 

15 druge direktive 2006/68/ES, ki prav 

tako predpisuje pregled neto sredstev, s 

čimer se ugotovi, ali je možno plačilo 

dividend. 

Obrazložitev 

Potrebno je razjasniti, kaj je resnični in pošten prikaz po zakonu, saj so se ponekod pojavile 

zmeda in neskladnosti z njegovim veljavnim zakonskim pomenom. Te neskladnosti so pri 

zahtevi o resničnem in poštenem prikazu odveč in onemogočajo izvajanje funkcionalnih 

zahtev za računovodske izkaze, ki so odvisne od nje. Komisija napačno sklepa, da je resnični 

in pošten prikaz produkt niza standardov, saj je namreč temeljni standard sam po sebi. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Mala, srednja in velika podjetja bi bilo 

treba opredeliti in razlikovati glede na 

skupna sredstva, prihodek in povprečno 

število zaposlenih, saj so to postavke, ki 

nudijo nepristranska dokazila o velikosti 

podjetja. 

(7) Mikro, mala, srednja in velika podjetja 

bi bilo treba opredeliti in razlikovati glede 

na skupna sredstva, prihodek in povprečno 

število zaposlenih, saj so to postavke, ki 

nudijo nepristranska dokazila o velikosti 

podjetja. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (12a) Srednja in velika podjetja bi morala 

obvezno pripraviti izkaze denarnih tokov, 

s čimer bi se zagotovile ustrezne in 

pravočasne informacije o stanju podjetij 

ter boljše upravljanje likvidnosti za banke, 

ki financirajo ta podjetja. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Pridružena podjetja bi morala biti 

vključena v konsolidirane računovodske 

izkaze po kapitalski metodi. Države članice 

bi morale imeti možnost, da podjetju s 

skupnim upravljanjem dovolijo ali od njega 

zahtevajo, da se sorazmerno konsolidira v 

okviru konsolidiranih računovodskih 

izkazov. 

(24) Pridružena podjetja bi morala biti 

vključena v konsolidirane računovodske 

izkaze bodisi po kapitalski metodi bodisi 

po metodi knjigovodske vrednosti. Države 

članice bi morale imeti možnost, da 

podjetju s skupnim upravljanjem dovolijo 

ali od njega zahtevajo, da se sorazmerno 

konsolidira v okviru konsolidiranih 

računovodskih izkazov. 
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Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 27 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Države članice se močno spodbuja k 

razvoju sistema elektronske objave, ki 

omogoča podjetjem, da računovodske 

podatke, vključno z obveznimi 

računovodskimi izkazi, predajo le enkrat 

in v obliki, ki omogoča številnim 

uporabnikom enostaven dostop in 

uporabo teh podatkov. Taki sistemi pa 

vsekakor ne smejo predstavljati bremena za 

mala in srednje velika podjetja. 

(27) Usklajena elektronska oblika za 

poročanje bi zelo koristila podjetjem s 

sedežem v Uniji, saj bi olajšala 

vzpostavitev sistema poročanja na enem 

mestu, ki bi ga bilo mogoče uporabiti na 

drugih področjih. Zato bi morala biti 

priprava računovodskih izkazov v obliki 

XBRL (eXtensible Business Reporting 

Language) od 1. januarja 2018 po preteku 

ustreznega obdobja za pripravo in 

preskušanje obvezna. Vzpostavitev takega 

sistema pa vsekakor ne sme predstavljati 

bremena za mala in srednje velika podjetja. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 32 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti 

plačil vladam bi morala velika podjetja in 

podjetja javnega interesa, ki opravljajo 

dejavnost v ekstraktivni industriji ali 

sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, v 

ločenem letnem poročilu razkriti bistvena 

plačila državi v državah, kjer poslujejo. 

Taka podjetja poslujejo v državah, ki 

imajo veliko naravnih virov, predvsem 

mineralnih virov, nafte, zemeljskega plina 

in tudi prvotnih gozdov. Poročilo bi 

moralo vsebovati oblike plačil, primerljiva 

s tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki 

sodelujejo v pobudi za preglednost 

ekstraktivne industrije (EITI). Pobuda 

dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU 

izvrševanja zakonodaje, upravljanja in 

trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in 

uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi 

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti 

plačil vladam bi morala velika podjetja in 

subjekte javnega interesa letno poročati o 

dejavnostih v vseh državah, v katerih 

poslujejo, in plačilih državi. Prag za 

opredelitev, da sta podjetje in subjekt 

javnega interesa velika, bi moral temeljiti 

na dvojnem pragu za mala in srednja 

podjetja iz standardne opredelitve EU. Za 

poročilo bi morala veljati obvezna revizija 

in moralo bi vsebovati oblike plačil, 

primerljive s tistimi, ki jih razkrivajo 

podjetja, ki sodelujejo v pobudi za 

preglednost ekstraktivne industrije (EITI). 

Pobuda dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU 

izvrševanja zakonodaje, upravljanja in 

trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in 

uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi 

izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se 
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izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se 

preprečilo nezakonito prihajanje lesa na 

trge EU. 

preprečilo nezakonito prihajanje lesa na 

trge EU. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 33 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Poročila so namenjena vladam držav, 

ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel 

in pogojev EITI ter za obrazložitev 

državljanom glede plačil, ki jih te vlade 

prejmejo od podjetij, ki delujejo v 

ekstraktivni industriji ali v sektorju 

izkoriščanja prvotnih gozdov na območju 

njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo 

vsebovati razkritja na podlagi države in 

projektov, kjer projekt velja za najnižjo 

raven operativne poročevalske enote, za 

katero podjetje pripravlja redno notranje 

poslovno poročilo, ko gre za koncesijo, 

geografsko območje ipd., kjer so bila 

plačila namenjena takim projektom. V 

zvezi s splošnim ciljem spodbujanja 

dobrega upravljanja v teh državah, bi se 

moralo bistvenost plačila oceniti glede na 

vlado prejemnico. Za bistvenost plačila se 

lahko predvidi različne kriterije, kot so 

absolutni zneski ali odstotkovna omejitev 

(kot so plačila, ki presegajo določeni 

odstotek BDP neke države), kar lahko 

določa delegirani akt. Komisija bi morala 

ureditev poročanja pregledati in pripraviti 

poročilo v petih letih od začetka veljave 

Direktive. Pregled bi moral upoštevati 

učinkovitost ureditve in mednarodnega 

razvoja, vključno z vprašanji 

konkurenčnosti in zanesljivost preskrbe z 

energijo. Pregled bi moral upoštevati tudi 

izkušnje pripravljavcev in uporabnikov 

podatkov o plačilih in proučiti primernost 

vključevanja dodatnih podatkov o plačilih, 

kot so dejanske davčne stopnje in 

podrobnosti o prejemniku, na primer 

(33) Poročila so namenjena vladam držav, 

ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel 

in pogojev EITI ter za obrazložitev 

državljanom glede plačil, ki jih te vlade 

prejmejo od podjetij na območju njihove 

pristojnosti. Za podjetja, ki delujejo v 

ekstraktivni industriji ali v sektorju 

izkoriščanja prvotnih gozdov, bi moralo 

poročilo vsebovati razkritja na podlagi 

države in projektov, kjer projekt velja za 

pogodbo, dovoljenje, zakup ali drug 

pravni sporazum, v skladu s katerim 

podjetje deluje in iz katerega izvirajo 

njegove specifične dohodkovne obveznosti 

in kjer so bila takim projektom namenjena 

plačila. V zvezi s splošnim ciljem 

spodbujanja dobrega upravljanja v teh 

državah bi bilo treba o plačilih vladam 

poročati, kadar skupni znesek plačil, 

vključno s plačili v naravi, v nekem 

finančnem letu presega 30.000 EUR. 

Komisija bi morala ureditev poročanja 

pregledati in pripraviti poročilo v treh letih 

od začetka veljave Direktive. Pregled bi 

moral upoštevati učinkovitost ureditve in 

mednarodnega razvoja, vključno z 

vprašanji konkurenčnosti in zanesljivost 

preskrbe z energijo. Pregled bi moral 

upoštevati tudi izkušnje pripravljavcev in 

uporabnikov podatkov in proučiti 

primernost vključevanja dodatnih 

podatkov, kot so podrobnosti o 

prejemnikih plačil, na primer podatki o 

bančnem računu. 
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podatki o bančnem računu. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 35 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(35) Za upoštevanje prihodnjih sprememb 

zakonodaje držav članic in zakonodaje 

Unije glede vrst podjetij bi se Komisiji 

morale podeliti pristojnosti za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe za posodabljanje seznama 

podjetij v Prilogi I in II. Uporaba 

delegirani aktov je potrebna za 
prilagajanje meril za določanje velikosti 

podjetij, saj s časom inflacija zmanjšuje 

njihovo dejansko vrednost. Zlasti je 

pomembno, da Komisija med 

pripravljalnimi deli opravi ustrezna 

posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. 

Da bi se zagotovila ustrezna in primerna 

raven razkritij plačil, ki jih ekstraktivna 

industrija in sektor izkoriščanja prvotnih 

gozdov namenijo vladam, in za 

zagotavljanje enotne uporabe te Direktive, 

bi se Komisiji morale podeliti pristojnosti 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

specifikacijami načela bistvenosti plačil. 

(35) Za upoštevanje prihodnjih sprememb 

zakonodaje držav članic in zakonodaje 

Unije glede vrst podjetij bi se Komisiji 

morale podeliti pristojnosti za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe za prilagajanje meril za določanje 

velikosti podjetij, saj s časom inflacija 

zmanjšuje njihovo dejansko vrednost. 

Zlasti je pomembno, da Komisija med 

pripravljalnimi deli opravi ustrezna 

posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov.  

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisijo se pooblašča, da z 

delegiranimi akti v skladu s členom 42, 

posodablja seznam podjetij, zajetih v 

Prilogah I in II, iz odstavka 1. 

črtano 
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Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Člen 2 – točka 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) „proizvodni stroški“ so nakupna cena 

surovine, potrošnega materiala in drugih 

stroškov, ki so neposredno povezani z 

zadevnim proizvodom. Ustrezen delež 

drugih stroškov, ki so posredno povezani z 

zadevnim proizvodom, se lahko vključi v 

obsegu, ki se nanaša na obdobje 

proizvodnje. Stroški distribucije niso 

vključeni; 

(7) „proizvodni stroški“ so nakupna cena 

surovine, potrošnega materiala in drugih 

stroškov, ki so neposredno povezani z 

zadevnim proizvodom. Ustrezen delež 

drugih stroškov, ki so posredno povezani z 

zadevnim proizvodom, se vključi v obsegu, 

ki se nanaša na obdobje proizvodnje. 

Stroški distribucije niso vključeni; 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) bilančna vsota: 5.000.000 EUR; (a) bilančna vsota: 4.500.000 EUR; 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) čisti prihodek: 10.000.000 EUR; (b) čisti prihodek: 9.000.000 EUR; 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. V državah članicah, ki niso uvedle eura, 

se znesek v nacionalni valuti, ki ustreza 

zneskom iz odstavkov od 1 do 5, izračuna 

7. V državah članicah, ki niso uvedle eura, 

se znesek v nacionalni valuti, ki ustreza 

zneskom iz odstavkov od 1 do 5, izračuna 
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po menjalnem tečaju, objavljenem v 

Uradnem listu Evropske unije na dan 

začetka veljavnosti katere koli direktive, ki 

določa te zneske. 

po menjalnem tečaju, objavljenem v 

Uradnem listu Evropske unije na dan 

začetka veljavnosti katere koli direktive, ki 

določa te zneske. Mejne vrednosti v 

nacionalnih valutah se lahko preračunajo 

v primeru večjih trajnih sprememb 

menjalnega tečaja. O tem, kaj so večje 

trajne spremembe in kako je treba mejne 

vrednosti izračunati v primeru 

spremenljivih valut, bi morala podati 

navodila Komisija. 

Obrazložitev 

Predlagani člen deluje v stabilnem menjalnem tečaju. Menjalni tečaji nacionalnih valut v 

razmerju do evra se lahko bistveno spremenijo, bodisi zaradi političnih odločitev v državah 

članicah ali zaradi zunanjih tržnih pritiskov v primeru nesorazmerij. Omogočiti bi bilo treba 

preračun mejnih vrednosti. Predlog spremembe predlaga način, po katerem za rešitev težave 

ne bi bila potrebna stalna preračunavanja. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Letni računski izkazi so sestavljena 

celota in za vsa podjetja zajemajo najmanj 

bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in 

pojasnila k računovodskih izkazom. 

1. Letni računski izkazi so sestavljena 

celota in za vsa podjetja zajemajo najmanj 

bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, 

pojasnila k računovodskih izkazom in 

izkaz denarnih tokov. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Člen 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Člen 4a 

 Razširljiv jezik za poslovno poročanje 

 1. Od 1. januarja 2018 se vsi 

računovodski izkazi pripravijo v 

razširljivem jeziku za poslovno poročanje 
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(XBRL). 

 2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 42 za 

določitev oblike XBRL in načina izvajanja 

te določbe v državah članicah. Evropski 

organ za vrednostne papirje in trge pred 

sprejetjem delegiranega akta Komisiji izda 

mnenje o specifikacijah te oblike. 

 3. Komisija skupaj z Evropskim organom 

za vrednostne papirje in trge pred 

sprejetjem delegiranih aktov ustrezno 

preuči možne oblike XBRL in izvede 

ustrezne preizkuse v vseh državah 

članicah. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 1 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) postavke v izkazu poslovnega izida in 

bilanci stanja so prikazane ob upoštevanju 

vsebine transakcije ali dogovora iz 

poročila; 

(h) postavke v izkazu poslovnega izida in 

bilanci stanja so razvrščene in prikazane 

ob upoštevanju ne le pravne oblike, temveč 

tudi ekonomske vsebine transakcije ali 

dogovora iz poročila; 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 1 – točka j 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(j) v letnih računovodskih izkazih se pri 

pripoznavanju, merjenju, prikazu in 

razkritju upošteva bistvenost nekaterih 

postavk. 

(j) v letnih računovodskih izkazih se pri 

prikazu in razkritju upošteva bistvenost 

nekaterih postavk. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Z odstopanjem od člena 5(1)(i) lahko 

države članice za vsa sredstva in 

obveznosti, ki se po računovodskem 

sistemu varovanja poštene vrednosti 

opredeljujejo kot varovane postavke, ali za 

ugotovljene deleže takih sredstev ali 

obveznosti, dovolijo vrednotenje po 

specifičnem znesku, ki se zahteva po tem 

sistemu. 

5. Z odstopanjem od člena 5(1)(i) lahko 

države članice za vsa sredstva in 

obveznosti, ki se po računovodskem 

sistemu varovanja poštene vrednosti 

opredeljujejo kot varovane postavke, ali za 

ugotovljene deleže takih sredstev ali 

obveznosti, dovolijo vrednotenje po 

specifičnem znesku, ki se zahteva po tem 

sistemu, če je ta skladen z načelom 

resničnega in poštenega prikaza. 

Obrazložitev 

Ker je resnični in pošten prikaz minimalni standard pri razrešitvi obveznosti direktorjev v 

delujočih podjetjih in zakonitosti razdelitve, so nekateri vidiki obračunavanja poštene 

vrednosti morebiti v nasprotju z njim. Sodišče Evropske unije je odločilo, da se lahko zahteve 

iz računovodske direktive izvajajo le na način, ki je skladen z načelom resničnega in 

poštenega prikaza, ne pa obratno. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Ne glede na odstavka 3 in 4 tega člena 

lahko država članica dovoli ali zahteva 

pripoznavanje, merjenje ali razkritje 

finančnih instrumentov v skladu z 

mednarodnimi standardi, sprejetimi v 

skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002. 

6. Ne glede na odstavka 3 in 4 tega člena 

lahko država članica dovoli ali zahteva 

pripoznavanje, merjenje ali razkritje 

finančnih instrumentov v skladu z 

mednarodnimi standardi, sprejetimi v 

skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, če je 

to skladno z načelom resničnega in 

poštenega prikaza. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je potreben iz istih razlogov, kot so navedeni v našem predlogu 

spremembe k odstavku 5 člena 7. 
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Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Države članice lahko dovolijo, da se 

nabavna cena ali proizvodni strošek zalog 

blaga iste kategorije in vseh zamenljivih 

postavk z naložbami vred izračuna na 

podlagi tehtanih povprečnih cen ali po 

„prvi noter, prvi ven“ (FIFO) metodi ali po 

kaki drugi podobni metodi. 

8. Države članice lahko dovolijo, da se 

nabavna cena ali proizvodni strošek zalog 

blaga iste kategorije in vseh zamenljivih 

postavk z naložbami vred izračuna na 

osnovi tehtanih povprečnih cen ali po 

metodi „prvi noter, prvi ven“ (FIFO), 

metodi „zadnji noter, prvi ven“ (LIFO) ali 

po kaki drugi podobni metodi. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 11 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Določba je najboljša možna ocena 

odhodkov, za katere je verjetno, da bodo 

nastali, ali v primeru obveznosti vrednost, 

potrebna za njihovo poravnavo na dan 

bilance stanja. 

Določba je najboljša možna objektivna 

ocena odhodkov, za katere je verjetno, da 

bodo nastali, ali v primeru obveznosti 

vrednost, potrebna za njihovo poravnavo 

na dan bilance stanja. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Člen 15 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Člen 15a 

 Izkaz denarnih tokov 

 1. Računovodski izkazi vključujejo izkaze 

denarnih tokov. 

 2. Izkaz denarnih tokov zagotavlja 

informacije subjekta o spremembah 

denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 

za poročevalno obdobje ter ločeno 

prikazuje spremembe poslovnih 
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dejavnosti, naložbenih dejavnosti in 

finančnih dejavnosti. Izkaz ne sme biti 

starejši od šestih mesecev. 

 3. Odstavek 1 se ne uporablja za mala 

podjetja in skupine, kakor so opredeljena 

v členu 3(1) in členu 3(4). 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Člen 18 – odstavek 1 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) povprečno število ljudi, zaposlenih med 

poslovnim letom, razdeljeno po 

kategorijah, in če niso posebej prikazani 

ločeno v izkazu poslovnega izida, tudi 

stroški zaposlenih, ki se nanašajo na 

poslovno leto, razdeljeni med plače, 

stroške socialnih zavarovanj in stroške 

pokojninskih zavarovanj; 

črtano 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Člen 20 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) vsi pomembni dogodki od konca 

poslovnega leta; 

črtano 

Obrazložitev 

Podvajanje določbe iz člena 17(1)(f). 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Člen 20 – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice lahko izvzamejo srednje 

velika podjetja iz obveznosti v tretjem 

pododstavku odstavka 1, kolikor se 

nanašajo na nefinančne informacije. 

4. Države članice lahko izvzamejo mikro, 

mala in srednje velika podjetja iz 

obveznosti v tretjem pododstavku odstavka 

1, kolikor se nanašajo na nefinančne 

informacije. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Člen 24 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Majhne skupine se izvzamejo iz 

obveznosti, da morajo pripraviti 

konsolidirane računovodske izkaze in 

konsolidirano poslovno poročilo, razen 

kadar je povezano podjetje podjetje 

javnega interesa. 

1. Države članice lahko obveznosti, da 

morajo pripraviti konsolidirane 

računovodske izkaze in konsolidirano 

poslovno poročilo, oprostijo male skupine, 

razen kadar je povezano podjetje subjekt 

javnega interesa. 

Obrazložitev 

Ker se delež podjetij, ki sodijo v kategorijo malih podjetij, kot so ta opredeljena v členu 3.1., 

razlikuje od države članice do države članice, bi morala direktiva državam članicam 

omogočati prožnost pri odločanju o morebitnem nižjem pragu za odstopanje od obveznosti 

priprave konsolidiranih računovodskih izkazov. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Člen 24 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice lahko iz obveznosti, da 

morajo pripraviti konsolidirane 

računovodske izkaze in konsolidirano 

poslovno poročilo, izvzamejo srednje 

velike skupine, razen kadar je povezano 

podjetje podjetje javnega interesa. 

črtano 
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Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Konsolidirani računovodski izkazi 

morajo pokazati sredstva, obveznosti, 

finančni položaj in poslovni izid podjetij, 

vključenih v konsolidacijo, kakor da bi bila 

eno podjetje. 

7. Konsolidirani računovodski izkazi 

morajo pokazati sredstva, obveznosti, 

finančni položaj, denarne tokove in 

poslovni izid podjetij, vključenih v 

konsolidacijo, kakor da bi bila eno 

podjetje. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Člen 27 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ko se ta člen uporabi prvič, se 

pridruženo podjetje prikaže v konsolidirani 

bilanci stanja po znesku, ki ustreza deležu 

kapitala in rezerv pridruženega podjetja, ki 

ga predstavlja delež v kapitalu. Razlika 

med tem zneskom in knjigovodsko 

vrednostjo, izračunano v skladu s 

poglavjem 2 in 3, se posebej razkrije v 

konsolidirani bilanci stanja ali v pojasnilih 

h konsolidiranim računovodskim izkazom. 

Ta razlika se izračuna na datum, ko se ta 

metoda prvič uporabi. 

2. Ko se ta člen uporabi prvič, se 

pridruženo podjetje prikaže v konsolidirani 

bilanci, in sicer: 

 (a) po svoji knjigovodski vrednosti, 

izračunani v skladu s poglavjema 2 in 3. 

Razlika med to vrednostjo in zneskom, ki 

ustreza deležu kapitala in rezerv, ki ga 

predstavlja delež v kapitalu, se posebej 

navede v konsolidirani bilanci stanja ali v 

pojasnilih h konsolidiranim 

računovodskim izkazom. Ta razlika se 

izračuna na datum, ko se ta metoda prvič 

uporabi. ali 

 (b) po znesku, ki ustreza deležu kapitala in 

rezerv pridruženega podjetja, ki ga 

predstavlja delež v kapitalu. Razlika med 
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tem zneskom in knjigovodsko vrednostjo, 

izračunano v skladu s poglavjem 2 in 3, se 

posebej razkrije v konsolidirani bilanci 

stanja ali v pojasnilih h konsolidiranim 

računovodskim izkazom. Ta razlika se 

izračuna na datum, ko se ta metoda prvič 

uporabi. 

 Država članica lahko predpiše uporabo 

enega ali drugega načina iz zgornjih točk 

(a) in (b). Konsolidirana bilanca stanja ali 

pojasnila k računovodskim izkazom 

morajo izkazati, ali je bila uporabljena 

točka (a) ali (b). 

Poleg tega lahko države članice dovolijo 

ali zahtevajo izračun razlike na datum 

pridobitve delnic ali, ob pridobitvi v dveh 

ali več stopnjah, na dan, ko je podjetje 

postalo pridruženo podjetje. 

Poleg tega lahko države članice za namene 

iz zgornjih točk (a) in (b) dovolijo ali 

zahtevajo izračun razlike na datum 

pridobitve delnic ali, ob pridobitvi v dveh 

ali več stopnjah, na dan, ko je podjetje 

postalo povezano podjetje. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) pri razkrivanju povprečnega števila 

zaposlenih med poslovnim letom se ločeno 

razkrije povprečno število zaposlenih pri 

podjetjih, ki so sorazmerno konsolidirana; 

črtano 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da 

računovodske izkaze subjektov javnega 

interesa, srednje velikih in velikih podjetij 

revidira ena ali več oseb, ki jih potrdi 

država članica, ki izvede zakonsko revizijo 

v skladu z Direktivo 2006/43/ES 

Države članice zagotovijo, da 

računovodske izkaze subjektov javnega 

interesa, malih, srednje velikih in velikih 

podjetij revidira ena ali več oseb, ki jih 

potrdi država članica, ki izvede zakonsko 

revizijo v skladu z Direktivo 2006/43/ES 
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Evropskega parlamenta in Sveta. Evropskega parlamenta in Sveta. Država 

članica lahko te obveznosti oprosti 

nekatera ali vsa mala podjetja. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Člen 35 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Poročilo podpiše in datira zakoniti 

revizor. 

2. Poročilo podpiše in datira zakoniti 

revizor. Kadar revizijsko podjetje izvaja 

obvezno revizijo, podpišejo revizijsko 

poročilo vsaj zakoniti revizorji, ki izvajajo 

obvezno revizijo v imenu revizijskega 

podjetja. 

Obrazložitev 

Razjasnitev položaja, ko gre za revizijsko podjetje. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. „podjetje, ki opravlja dejavnost v 

ekstraktivni industriji“ je podjetje z 

dejavnostjo, ki zajema raziskovanje, 

odkrivanje, razvijanje in izkoriščanje 

zalog mineralov, nafte in naravnega 

plina, kot je navedeno na področju B, v 

oddelkih od 05 do 08 Priloge I k 

Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta. 

črtano 

Obrazložitev 

Besedilo ne bi smelo biti omejeno le na določen sektor, saj je treba ohraniti enake pogoje, 

zahteve glede preglednosti iz tega poglavja pa so potrebne za vse sektorje. 

 

Predlog spremembe  34 
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Predlog direktive 

Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. „podjetje, ki opravlja dejavnost v 

ekstraktivni industriji“ je podjetje z 

dejavnostjo, ki zajema raziskovanje, 

odkrivanje, razvijanje in izkoriščanje 

zalog mineralov, nafte in naravnega 

plina, kot je navedeno na področju B, v 

oddelkih od 05 do 08 Priloge I k 

Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta. 

1. „podjetje” je najvišje nadrejeno 

podjetje, ki objavlja računovodske izkaze v 

Evropski uniji, kadar skupina podjetij, za 

katere nadrejeno podjetje pripravlja 

konsolidirane računovodske izkaze, 

vključuje podrejena podjetja, podružnice, 

stalne poslovne enote, skupna podjetja in 

povezana podjetja. 

Obrazložitev 

Razjasniti je treba, da razkritje ne zajema le posameznega podjetja, temveč tudi stalne 

poslovne enote, ki trgujejo v drugih krajih kot podjetja, v katera so vključene, ter skupna in 

pridružena podjetja, čeprav njihovi poslovni izidi za druge namene niso popolnoma vključeni 

v računovodske izkaze nadrejenega podjetja. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. „podjetje, ki opravlja dejavnost v 

sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov“ je 

podjetje z dejavnostjo, navedeno na 

Področju A, v oddelku 2.2 Priloge I k 

Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta, ki se odvija v 

prvotnih gozdovih. 

črtano 

Obrazložitev 

Besedilo ne bi smelo biti omejeno le na določen sektor, saj je treba ohraniti enake pogoje, 

zahteve glede preglednosti iz tega poglavja pa so potrebne za vse sektorje. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Člen 36 – odstavek 1 – točka 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. „vlada“ je vsako nacionalna, regionalna 

ali lokalna uprava države članice ali tretje 

države. Vključuje ministrstva, agencijo ali 

podjetje pod nadzorom navedene uprave v 

skladu s členom 23(1) do (6) te direktive. 

3. „vlada“ je vsaka mednarodna uprava ali 

nacionalna, regionalna ali lokalna uprava 

države članice ali tretje države. Vključuje 

ministrstva, agencije ali podjetja pod 

nadzorom navedene uprave v skladu s 

členom 23(1) do (6) te direktive ali vsako 

drugo vladno enoto, ki od katerekoli 

sestavne enote podjetja prejema vrsto 

plačila iz člena 38. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Člen 36 – odstavek 1 – točka 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. „projekt“ je ustreznica posebne enote 

poročanja delovanja na najnižji ravni v 

podjetju, kjer se pripravijo redna notranja 

poslovna poročila za nadzor poslovanja. 

4. „projekt“ je ustreznica pogodbe, 

dovoljenja, zakupa ali drugega pravnega 

sporazuma, v skladu s katerim podjetje 

deluje in iz katerega izvirajo njegove 

specifične dohodkovne obveznosti. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Člen 36 – odstavek 1 – točka 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. „sestavni deli“ pomenijo podrejena, 

povezana in skupna podjetja, stalne 

poslovne enote in druge trgovinske 

dogovore, ki v celoti ali delno veljajo za 

dele podjetja, če so vključeni v letne 

računovodske izkaze tega podjetja. 

Obrazložitev 

S tem se zagotovijo razkritja za skupna in povezana podjetja v deležu, kolikor jih uporablja 

podjetje, ki pripravlja poročilo. 
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Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Člen 37 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice od velikih podjetij in 

subjektov javnega interesa, ki delujejo v 

ekstraktivni industriji ali v sektorju 

izkoriščanja prvotnih gozdov, zahtevajo 

letno pripravo in objavo poročila o plačilu 

vladam. 

1. Države članice od velikih podjetij in 

subjektov javnega interesa zahtevajo letno 

pripravo in objavo poročila o dejavnostih v 

vseh državah, v katerih delujejo, in plačilu 

vladam, če ta podjetja ali subjekti 

izpolnjujejo ali presegajo dve od 

naslednjih meril: 

 
(a) bilančna vsota: 100.000.000 EUR; 

 
(b) čisti prihodek: 100.000.000 EUR; 

 
(c) po podatkih iz bilance zaposlujejo 500 

ali več ljudi.  

 
Poročilo je treba tudi pripraviti, če 

podjetje deluje v neki državi v obliki 

skupnega podjetja. 

 
Za poročilo velja obvezna revizija. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 38 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Poročilo navede naslednje, ko je 

bistveno za vlado prejemnico: 

1. Poročilo navede naslednje: 

(a) celotni znesek plačil, vključno s plačili 

v naravi, namenjenih posamezni vladi za 

poslovno leto; 

(a) celotni znesek plačil, vključno s plačili 

v naravi, namenjenih posamezni vladi za 

poslovno leto, če skupni znesek presega 

30.000 EUR; 

(b) celotni znesek glede na vrsto plačila, 

vključno s plačili v naravi, namenjenih 

posamezni vladi za poslovno leto; 

(b) znesek, o katerem se poroča pod (a), 

razdeljen glede na vrsto plačila, vključno s 

plačili v naravi, namenjenih posamezni 

vladi za poslovno leto; 

(c) v primeru, ko so bila ta plačila (c) za podjetja, ki delujejo v ekstraktivni 
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namenjena določenemu projektu, znesek 

po vrsti plačila, vključno s plačili v naravi, 

namenjenimi posameznemu projektu za 

poslovno leto ter skupni znesek plačil za 

vsak tak projekt. 

industriji ali sektorju izkoriščanja 

prvotnih gozdov, v primeru, ko so bila ta 

plačila namenjena določenemu projektu, 

znesek, o katerem se poroča pod (a), 

razdeljen po vrsti plačila, vključno s plačili 

v naravi, namenjenimi posameznemu 

projektu za poslovno leto ter skupni znesek 

plačil za vsak tak projekt. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Člen 38 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (d) za vsako državo, v kateri podjetje 

obratuje: 

 
– čisti prihodki od prodaje, 

 
– stroške prodaje (s popravki vrednosti), 

 
– bruto dobiček ali izgubo, 

 
– proizvodnjo, 

 
– stroške distribucije ( s popravki 

vrednosti), 

 
– upravne stroške (s popravki vrednosti in 

skupnimi prejemki zaposlenih), 

 
– druge prihodke iz poslovanja, 

 
– popravke vrednosti v zvezi z finančnimi 

sredstvi in naložbami v gibljiva sredstva, 

 
– dobiček ali izgubo pred obdavčitvijo; 

 
– dobiček ali izgubo v poslovnem letu. 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 38 – odstavek 2 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Poroča se o naslednjih vrstah plačil: 2. Poroča se o naslednjih vrstah plačil 

vladam in informacijah: 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 38 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) davku iz dobička; (b) davku iz dobička; v poročilu je 

omenjena dejanska davčna stopnja; 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Člen 38 – odstavek 2 – točka f e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) plačilih za kršitev zakonodaje, kot so 

okoljske in sanacijske obveznosti; 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 

Člen 38 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ko se vladam plača v naravi, se v 

poročilo navede vrednost ali obseg. Pri 

poročanju vrednosti, se priložijo 

pripadajoča pojasnila za obrazložitev 

načina določanja vrednosti. 

3. Ko se vladam plača v naravi, se v 

poročilu navedeta vrednost in obseg. Pri 

poročanju vrednosti, se priložijo 

pripadajoča pojasnila za obrazložitev 

načina določanja vrednosti. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 

Člen 38 – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 42 za 

določanje načela bistvenosti plačil. 

črtano 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive 

Člen 38 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Poročilo izključuje vsako obliko plačila 

vladi v državi, kjer je tako razkritje plačila 

jasno prepovedano s kazenskim pravom 

navedene države. V takem primeru 

podjetje izjavi, da ni poročalo o plačilu v 

skladu z odstavkom 1 in 3 ter razkrije 

naziv zadevne vlade. 

črtano 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog direktive 

Člen 39 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice od velikih podjetij in 

subjektov javnega interesa, ki delujejo v 

ekstraktivni industriji ali v sektorju 

izkoriščanja prvotnih gozdov, za katere 

velja nacionalna zakonodaja, zahtevajo 

pripravo konsolidiranega poročila o 

plačilih vladam v skladu s členoma 37 in 

38, če za nadrejeno podjetje velja 

obveznost priprave konsolidiranih 

računovodskih izkazov v skladu s členi 

23(1) do 23(6) te direktive. 

1. Države članice od velikih podjetij in 

subjektov javnega interesa, za katere velja 

nacionalna zakonodaja, zahtevajo pripravo 

konsolidiranega poročila o plačilih vladam 

v skladu s členoma 37 in 38, če za 

nadrejeno podjetje velja obveznost 

priprave konsolidiranih računovodskih 

izkazov v skladu s členi 23(1) do 23(6) te 

direktive in če nadrejeno podjetje na 

konsolidirani osnovi dosega ali presega 

prage iz člena 37, odstavek 1.  

 

Predlog spremembe  49 

Predlog direktive 

Člen 39 – odstavek 3 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ni treba, da je podjetje vključeno v 

konsolidirano poročilo o plačilih vladam, 

če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih 

pogojev: 

3. Ni treba, da je podjetje vključeno v 

konsolidirano poročilo o plačilih vladam, 

če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih 

pogojev, pod pogojem, da so tudi 

računovodski izkazi sestavnega dela, ki 

izvaja plačilo, izključeni iz konsolidiranih 

računovodskih izkazov za obdobje, na 

katerega se nanaša poročilo, sicer pa ne: 

Obrazložitev 

Predlog sprememb preprečuje dvojne standarde, ki bi veljali, če bi bilo plačilo vključeno v 

izkaze, v to poročilo pa ne. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive 

Člen 39 – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) resne dolgoročne omejitve bistveno 

ovirajo nadrejeno podjetje pri 

uresničevanju njegovih pravic nad 

sredstvi ali pri upravljanju tega podjetja; 

črtano 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog direktive 

Člen 39 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) brez nesorazmernih stroškov ali 

nepotrebnega odlašanja ni mogoče dobiti 

informacij, potrebnih za pripravo 

konsolidiranih poročil o plačilih vladi v 

skladu s to direktivo; 

črtano 
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Predlog spremembe  52 

Predlog direktive 

Člen 41 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija pregleda poročilo o izvajanju in 

učinkovitosti tega poglavja, predvsem 

glede obsega uporabe obveznosti 

poročanja in načina poročanja na podlagi 

projektov. Pregled upošteva tudi 

mednarodni razvoj in vplive na 

konkurenčnost ter zanesljivost oskrbe z 

energijo. Zaključi se najkasneje pet let po 

datumu začetka veljave te direktive. 

Poročilo se predloži Evropskemu 

parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z 

zakonodajnim predlogom. 

Komisija pregleda izvajanje in učinkovitost 

tega poglavja in o njiju poroča, predvsem 

glede področja uporabe obveznosti 

poročanja, pragov iz člena 37, odstavek 1, 

in člena 38, odstavek 1, točka (a) in načina 

poročanja na podlagi projektov . Pregled 

upošteva tudi mednarodni razvoj in vplive 

na konkurenčnost ter zanesljivost oskrbe z 

energijo. Zaključi se najkasneje tri leta po 

datumu začetka veljave te direktive. 

Poročilo se predloži Evropskemu 

parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z 

zakonodajnim predlogom. 
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