
Dyrektywa 98/37/WE Niniejsza dyrektywa

Załącznik V sekcja 3 akapit pierwszy lit. a) Załącznik VII część A sekcja 1 akapit pierwszy lit. a)

Załącznik V sekcja 3 akapit pierwszy lit. b) Załącznik VII część A sekcja 1 akapit pierwszy lit. b)

Załącznik V sekcja 3 akapit drugi Załącznik VII część A sekcja 1 akapit drugi

Załącznik V sekcja 3 akapit trzeci Załącznik VII część A sekcja 3

Załącznik V sekcja 4 lit. a) Załącznik VII część A sekcja 2 akapit drugi i trzeci

Załącznik V sekcja 4 lit. b) Załącznik VII część A sekcja 2 akapit pierwszy

Załącznik V sekcja 4 lit. c) Załącznik VII część A Wprowadzenie

Załącznik VI sekcja 1 Załącznik IX Wprowadzenie

Załącznik VI sekcja 2 Załącznik IX sekcja 1 i 2

Załącznik VI sekcja 3 Załącznik IX sekcja 3

Załącznik VI sekcja 4 akapit pierwszy Załącznik IX sekcja 4 akapit pierwszy

Załącznik VI sekcja 4 akapit drugi Załącznik IX sekcja 7

Załącznik VI sekcja 5 Załącznik IX sekcja 6

Załącznik VI sekcja 6 zdanie pierwsze Załącznik IX sekcja 5

Załącznik VI sekcja 6 zdanie drugie i trzecie Art. 14 ust. 6

Załącznik VI sekcja 7 Załącznik IX sekcja 8

Załącznik VII sekcja 1 Załącznik XI sekcja 1

Załącznik VII sekcja 2 Załącznik XI sekcja 2

Załącznik VII sekcja 3 Załącznik XI sekcja 3

Załącznik VII sekcja 4 Załącznik XI sekcja 4

Załącznik VII, sekcja 5 Załącznik XI sekcja 5

Załącznik VII sekcja 6 Załącznik XI sekcja 6

Załącznik VII sekcja 7 Załącznik XI sekcja 7

Załącznik VIII -

Załącznik IX -

P6_TA(2005)0518

Roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania skonsolidowane określonych
rodzajów spółek ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w sprawie
rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek oraz skonsolidowanych sprawoz-

dań finansowych (COM(2004)0725 — C6-0164/2004 — 2004/0250(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)
0725) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 44 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0164/2004),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej i opinię Komisji Gospodarczej i Walutowej (A6-0384/
2005),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowną konsultację, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących
zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC1-COD(2004)0250

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2005 r.
w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy
Rady 78/660/EWG oraz 83/349/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych
rodzajów spółek oraz w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jak również dyrek-
tywy Rady 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i
innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań

finansowych zakładów ubezpieczeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 21 maja 2003 roku Komisja przyjęła Plan Działań ogłaszając środki mające na celu moderniza-
cję prawa spółek i udoskonalenie nadzoru właścicielskiego we Wspólnocie. W ramach priorytetu
krótkoterminowego Wspólnota miałaby zatwierdzić odpowiedzialność zbiorową członków zarządu,
zwiększyć przejrzystość transakcji z udziałem jednostek powiązanych oraz operacji pozabilansowych,
a także podnieść stopień jawności praktyk w zakresie nadzoru właścicielskiego stosowanych w spółce.

(2) Na mocy Planu Działań członkowie jednostek administracyjnych, zarządu oraz rady nadzorczej spółki
mieliby, w ramach absolutnego minimum, ponosić odpowiedzialność zbiorową wobec spółki za spo-
rządzanie i publikowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz raportów rocznych. Komisja zaj-
muje podobne stanowisko w stosunku do członków jednostek administracyjnych, zarządu oraz rady
nadzorczej podmiotów sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe. Niniejsze organy
działają w ramach kompetencji wyznaczonych przez prawo krajowe. Z jednej strony, powyższe sta-
nowisko nie uniemożliwiłoby Państwom Członkowskim rozszerzenia wymogów i objęcia nimi bez-
pośredniej odpowiedzialności wobec akcjonariuszy i pozostałych zainteresowanych stron. Z drugiej
strony, Państwa Członkowskie miałyby odstąpić od systemu odpowiedzialności zawężonej do poje-
dynczych członków zarządu. Niemniej jednak projekt Komisji nie powinien odbierać sądom oraz
innym organom dochodzenia w Państwach Członkowskich możliwości nakładania sankcji na poje-
dynczego członka zarządu.

(1) Dz.U. C 294 z 25.11.2005, str. 4.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2005 roku.
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