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Il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji fir-rigward ta' mikroentitajiet 

***I 

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2010 dwar il-proposta 

għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 

78/660/KEE dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji fir-rigward ta' 

mikroentitajiet (COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD)) 

(Proċedura leġislattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2009)0083), 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 251(2) u 44(1) tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-

Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0074/2009), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill bl-isem “Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona dwar il-proċeduri 

interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa” (COM(2009)0665), 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 294(3) u 50(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE, 

 wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-15 ta' Lulju 

20091, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat 

dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-0011/2010), 

1. Jaddotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif tinsab hawn taħt; 

2.  Jitlob li ssir reviżjoni ġenerali tar-Raba' u s-Seba' Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji fl-

2010; 

3. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 

temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill, lill-Kummissjoni, u lill-parlamenti nazzjonali. 

                                                 
1  ĠU C 317, 23.12.2009, p. 67. 



 

P7_TC1-COD(2009)0035 

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew  adottata tal-ewwel qari tal-10 ta' Marzu 2010 bil-

ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva 2010/.../ UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 

temenda d-Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' 

kumpaniji fir-rigward ta' mikroentitajiet 

 

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-

Artikolu 50(1) tiegħu, 

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1, 

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja2, 

Billi: 

(1) Il-Kunsill Ewropew tat-8 u d-9 ta' Marzu 2007 fil-konklużjonijiet tiegħu saħaq li t-

tnaqqis tal-piż amministrattiv huwa importanti għat-tqawwija tal-ekonomija Ewropea u 

li jinħtieġ sforz konġunt f'saħħtu biex jitnaqqas il-piż amministrattiv fi ħdan l-UE. 

(2) Il-kontabbiltà ġiet identifikata bħala wieħed mill-oqsma ewlenin għat-tnaqqis tal-piżijiet 

amministrattivi għall-kumpaniji fi ħdan l-Unjoni. 

                                                 
1 ĠU C 317, 23.12.2009, p. 67. 
2  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2010. 



  

(3) Il-Komunikazzjoni tagħha dwar ambjent ta' negozju simplifikat għall-kumpaniji fl-

oqsma tal-liġi tal-kumpaniji, il-kontabbiltà u l-verifika il-Kummissjoni identifikat 

emendi possibbli għar-Raba' Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE tal-25 ta' Lulju 1978 

ibbażata fuq l-Artikolu 54(3)(g) tat-Trattat dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' 

kumpaniji1, inkluż fakultà għall-Istati Membri biex jeżentaw il-mikroentitajiet mill-

obbligu li jfasslu l-kontijiet annwali skont dik id-Direttiva. 

(4) Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE2 tiddefenixxi mikroimpriżi, 

impriżi żgħar u ta' daqs medju. Madankollu, il-konsultazzjonijiet mal-Istati Membri 

wrew li l-limiti massimi għall-mikroimpriżi f'dik ir-Rakkomandazzjoni jistgħu jkunu 

wisq għolja għall-finijiet tal-kontabbiltà. Għalhekk, sottogrupp ta' mikroimpriżi, hekk 

imsejħa mikroentitajiet, għandu jiġi introdott biex ikopri kumpaniji b'total tal-karta tal-

bilanċ u fatturat nett aktar baxx mil-limiti stipulati għall-mikroimpriżi. 

(5) Il-mikroentitajiet bosta drabi joperaw f'negozju fil-livell lokali jew reġjonali bi ftit, jew 

xejn, attività transkonfinali u għandhom riżorsi limitati biex jikkonformaw mar-

rekwiżiti regolatorji impenjattivi. Barra minn hekk, il-mikroentitajiet huma importanti 

għall-ħolqien ta' impjiegi ġodda, it-trawwim tar-riċerka u l-iżvilupp u l-ħolqien ta' 

attivitajiet ekonomiċi ġodda. 

(6) Il-mikroentitajiet madankollu spiss ikunu soġġetti għall-istess regoli tar-rappurtar bħall-

kumpaniji akbar. Dawk ir-regoli kienu ta' piż għalihom li ma hux proporzjonat mad-

daqs tagħhom u għalhekk huwa sproporzjonat għall-iżgħar impriżi meta mqabbla mal-

impriżi akbar. Għalhekk għandu jkun possibli li jiġu eżentati l-mikroentitajiet mill-

obbligu li jfasslu l-kontijiet annwali, anki jekk tali kontijiet jipprovdu sors ta' 

informazzjoni statistika. Madankollu, il-mikroentitajiet xorta jridu jkunu soġġetti 

għall-obbligu li jżommu reġistri li juru t-tranżazzjonijiet kummerċjali u s-sitwazzjoni 

finanzjarja tal-kumpanija bħala standard minimu li l-Istati Membri jibqgħu ħielsa li 

jżidu obbligi oħra miegħu. 

                                                 
1 ĠU L 222, 14.8.1978, p. 11. 
2 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36. 



 

 

(7) Il-Grupp ta' Livell Għoli ta' Partijiet Konċernati Indipendenti dwar il-Piżijiet 

Amministrattivi fl-opinjoni tiegħu tal-10 ta’ Lulju 2008 appella għal-leġiżlar rapidu tal-

fakultà għall-Istati Membri sabiex jeżentaw il-mikroentitajiet mill-obbligu li jfasslu l-

kontijiet annwali skont id-Direttiva 78/660/KEE. 

(8) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar ir-rekwiżiti tal-kontabbiltà fir-

rigward tal-kumpaniji ż-żgħar u ta' daqs medju1, partikolarment il-mikroentitajiet, il-

Parlament Ewropew appella lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta leġiżlattiva li 

tagħti l-fakultà lill-Istati Membri biex jeżentaw lill-mikroentitajiet mill-ambitu tad-

Direttiva 78/660/KEE. 

(9) Peress li l-valuri minimi stipulati f’din id-Direttiva se japplikaw għal numru ta’ 

impriżi li se jvarja ħafna bejn Stat Membru u ieħor, u billi l-attivitajiet tal-

mikroentitajiet ma jħallux impatt fuq il-kummerċ transkonfinali u fuq it-tħaddim tas-

suq intern, l-Istati Membri għandhom iqisu din id-differenza fl-impatt ta' dawn il-

valuri meta jimplimentaw din id-Direttiva fil-livell nazzjonali. 

(10) Filwaqt li huwa importanti ħafna li tiġi żgurata t-trasparenza għall-mikroentitajiet 

ukoll, sabiex ikun żgurat li jkunu miftuħa u li jkollhom aċċess għas-swieq finanzjarji, 

l-Istati Membri għandhom iqisu l-kundizzjonijiet u l-ħtiġijiet speċifiċi tas-suq 

tagħhom meta jkunu qed jimplimentaw id-Direttiva 78/660/KEE. 

(11) Billi l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri t-tnaqqis tal-piż amministrattiv għall-

mirkoentitajiet, ma jistax jinkiseb suffiċjentement mill-Istati Membri, u jista’ għalhekk, 

minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ 

tadotta miżuri, b’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak 

l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb dak 

l-għan. 

                                                 
1 ĠU C 45 E, 23.2.2010, p. 58. 



  

(12) Għalhekk, id-Direttiva 78/660/KEE għandha tiġi emendata skont dan, 

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA: 

Artikolu 1 

Emenda għad-Direttiva 78/660/KEE 

Fid-Direttiva 78/660/KEE jiddaħħal l-Artikolu li ġej: 

 

"Artikolu 1a 

1. Filwaqt li jżommu l-obbligu li jinżammu reġistri li juru t-tranżazzjonijiet 

kummerċjali u s-sitwazzjoni finanzjarja tal-kumpanija, L-Istati Membri jistgħu 

jipprovdu għal eżenzjoni mill-obbligi skont din id-Direttiva għall-kumpaniji li fid-dati 

tal-karta tal-bilanċ tagħhom ma jkunux jeċċedu l-limiti ta' tnejn mit-tliet kriterji li 

ġejiin: 

(a)  total tal-karta tal-bilanċ: EUR 500 000; 

(b) fatturat nett: EUR 1 000 000; 

(c)  l-għadd medju ta’ impjegati matul is-sena finanzjarja: 10. 

2. Fejn fid-data tal-karta tal-bilanċ tagħha, kumpanija taqbeż il-limiti ta' tnejn mit-tliet 

kriterji stipulati fil-paragrafu 1 f'sentejn finanzjarji konsekuttivi dik il-kumpanija ma 

tkunx tista' tgawdi aktar mill-eżenzjoni msemmija f'dak il-paragrafu. 

Fejn fid-data tal-karta tal-bilanċ tagħha, kumpanija ma tibqax taqbeż il-limiti ta' tnejn 

mit-tliet kriterji stipulati fil-paragrafu 1, tkun tista' tgawdi mill-eżenzjoni msemmija 

f'dak il-paragrafu sakemm ma tkunx qabżet dawk il-limiti għal sentejn konsekuttivi. 



 

 

3. Fil-każ ta’ dawk l-Istati Membri li ma adottawx l-euro, l-ammont li fil-munita 

nazzjonali ekwivalenti għall-ammonti msemmija fil-paragrafu 1 għandu jiġi kkalkulat 

billi tintuża r-rata tal-kambju ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

dakinhar tad-dħul fis-seħħ ta' kwalunkwe Direttiva li tistabbilixxi dawk l-ammonti. 

4. It-total tal-karta tal-bilanċi msemmi fil-paragrafu 1(a) għandu jikkonsisti jew fl-attivi 

msemmija fil-punti A sa E taħt "Assi" fl-Artikolu 9 jew l-attivi msemmija fil-punti A 

sa E fl-Artikolu 10." 

Artikolu 2 

Traspożizzjoni 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-

dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa għall-konformità ma' din id-Direttiva fejn u 

meta jiddeċiedu li jagħmlu użu mill-fakultà prevista fl-Artikolu 1a tad-Direttiva 

78/660/KEE,  filwaqt li jqisu b’mod partikulari l-qagħda fil-livell nazzjonali fir-

rigward tan-numru ta’ impriżi koperti mill-valuri minimi stipulati f'dak l-Artikolu. 

Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-

dispożizzjonijiet u t-tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet u din id-

Direttiva. 

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal 

din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'tali referenza fil-ħin tal-

pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha 

ssir tali referenza. 

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet 

ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva. 



 

Artikolu 3 

Dħul fis-seħħ 

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

Artikolu 4 

Id-destinatarji 

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri. 

Magħmul fi , 

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 

Il-President Il-President 

  

 

 


